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ELŐSZÓ
„Embereknek” irat szerzői nem használnak „önműködő írást”, nem tartoznak semmilyen
spiritualisták, előrelátók, médiumok vagy más hasonlókhoz (bárhogy nevezzük), ahogy ezt
valaki tévesen magyarázhatná, de ezek az előadások és minden következő irat is (Önöknek, Új iskola) oly úton voltak befogadva, mely az „Igazság Fényében, Grál Üzenete”, „Érzelem” előadás és ezzel kapcsolatos előadásokban van leírva.
Mivelhogy minden ismeret, melyre az előadásokban hivatkozva van, kizárólag az Abd-ru-shin Grál Üzenete alapján van, ez az irat csak azoknak van meghatározva, melyeknek
a Grál Üzenete meggyőződéssé vált.
Szerzők ﬁgyelmeztetnek, hogy az „Embereknek” című iratot nem lehetséges felcserélni
a Grál Üzenetével és az olvasásához szükségesnek tartják a Grál Üzenet folytonos átélését
és mély tanulmányozását. Mivelhogy minden lény ismerete hiányos és mindig is az lesz, az
„Embereknek” című iratban is lehetségesek tévedések, melyek a lény tökéletlenségéből
származnak, mely tökéletlen és mindig az is marad.
2012 január 12.

Kamila és Július Pastierik
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A TEREMTMÉNY

Igyekezz a teremtmény felismerése bővítéséhez…

1. KEZDETBEN VALA AZ ÍGE
„Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.” Így szólt hozzátok
János néhány ezreddel ezelőtt. Ilyen hívások szóltak meg sokak másoktól még hamarább,
az Atlantisz idejében. És így szól a János újra, még ha most nincs is a Földön.
„Szent a Szó-Íge! Oly szent, hogy a földi emberiségtől legszívesebben újra elvenném,
mivel hiányzik néki a bármilyen megértés, igen, sőt maga a megérzés a Szó nagyságáról
is!” Úgy, ahogy nem is egy század elteltével Abd-ru-shin hívott felétek, ugyanúgy hívott az
Isten Fia is Jézus két ezred évvel korábban, mikor ﬁgyelmeztetett, hogy ne hányjátok gyöngyeiteket a disznók elé.
Nem tudjuk, miért továbbá is ezeket a gyöngyöket dobáljátok a disznók elé, de tálán
azért, mert még mindig nem tudjátok, milyen Szent a Szó, bár a János félreérthetetlenül ezt
mondta: „Isten vala az Íge!” Ez a Szó, melynek földi képe vagy hangja sosem lehet átadva,
mivel lénytelen.
Közeledik a Szent Galamb napja, a nap, mikor a Magasságokban voltak, vannak és a jövőben is ki lesznek mondva a Szavak „Legyen Világosság!” Tegyük meg az utat a legmagasabb Magasságba e teremtésnek, hogy legalább hasonló képekben közelíthetjük e
cselekmény szentségét. Mint a legnagyobb ajándék azoknak, akik megszeretnék ismerni
a létezésűk legmélyebb titkait, vannak lehozva ezek a szavak.
A legmagasabb Magasságban előkészület kezdete. Ott, ahova a teremtettek sosem juthatnak el, mivel ők csak megteremtettek. Ott, maga a Szóban, mely egyetlen Van, és miből
minden ered. Ott, ahol ezt „isteni-lénytelenség birodalmaként” ismeritek. Ott a Szóból eltávolodik egy kicsi része, hogy a teremtésbe jöjjön, és megerősítse az egyezményt a Teremtő
és a teremtmény közt.
E Szó közeledik a Határhoz, ahol azok léteznek, melyekhez a megrendíthetetlen hűségük során és fejlődésük koronaként a lénytelenség szikrája lett csatolva. Maga a Határ szélén léteznek, mivel mint a megteremtettek nem léphetnek át az isteni-lénytelenség részébe,
de egyaránt a szikra óvja őket abban, hogy az isteni lényszerűség szakaszában legyenek.
A szigetelő szférát lakják a Teremtő és a teremtettek közt.
A Szó legkisebb része is, mely az isteni-lénytelenség birodalmából érkezik, túlságosan
erős ahhoz, hogy a teremtés kibírja, ezért burkolatot fogad magára. Ezt a burkolatot ám
nem adhatja semmilyen teremtett, mert nem bírná ki, ezért maga a Szó nyújtsa magának.
Ez a lénytelenség burkolata, melyet úgy tudunk elképzelni mint egy tükröt, mely a Szó kisugárzása részét vissza sugározza maga a Szóba.
Hasonló cselekmény, mint mikor az Abd-ru-shinnak szükséges volt a Földön abban az
időben, mikor nem fogadta a Szavat a Magasságokból, beburkolni saját kisugárzását, mert
nem bírná ki senki az isteni lényszerűk és a Grál Várából eredő ősszelleműkön kívül. Ezek
az egyetlenek bírták ki azért, mert már meg voltak szokva hozzá.
Az így beburkolt Szavat, még erős lényszerű idom nélkül, körülveszik azok, melyek
a Szó lovagjai, tehát a lénytelenség szikra hordozói, és mint az elsők a megteremtettek közül, kísérik Őt lejjebb.
Ne kérdezzék most hol is van a négy állat az Isten trónusa fokozatain, mert ezek még
a lénytelenség szikra hordozói felett vannak, és nem vesznek részt a Szó kísérésében a teremtésbe, mivel a működésük a Szó más kisugárzásában rezeg.
A megteremtettek, melyeknek az egyetlen dolguk a Szó lovagjaiként megóvni Őt, hűségesen kísérik Őt egészen az isteni-lényszerűség birodalmának határáig. Ezen a helyen
a Szó befedi magát isteni-lényszerűségi burkolattal, melynek Fehér Galamb a formája.
E formát az Isteni fokozatok részéről a négy állat kisugárzása nyújtja. A megteremtett
Szó lovagjai is szintén az isteni-lényszerűség köpönyegjét fogadják és továbbá kísérik hűségben Őt egészen a Szent Grál Várához az ősszellemek birodalmában. A Szent Grál lovagjai már térdelnek, és várják a pillanatot, mikor a Szent Galamb megjelenik a Szent Grál
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felett.
Hirtelen kibuggyan a Fényesség sugárzó sugara, és a legmagasabbak az ősszellemek közül, maga az isteni-lényszerűség birodalmának határán láthatják a Szent Galambot, mely
sosem ereszkedik az ősszellemek birodalmába, de melynek Ereje Szent Grálon keresztül
árad.
Az Erő felfrissítése kezdődik.
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2. A SZENT GALAMB NAPJA
A Szentélyek Szentélyében a Fényesség oszlopa van felhevítve a legtisztább fehér színbe.
A Magasságból megszólal a hang, melyet a teremtettek óriási dörejként halják. A Hang,
mely a „Légy Fényesség!”
A Fényesség oszlopa megkezdi váltani a színét. Fehérből át a aranynarancssárgába égészen a mély bíborig. Minden hullámzik és bugyog mint a habos piros vér. A Fehér Galamb közepette lebeg. A függöny félre torlódik és a teremtésbe a Kereszt felkel.
Az Erő négy sugara indul ki o közepéből – sötétkék, mely a teremtetteket teremti, sötétpiros, mely szeretetet adja, aranysárga, mely a fényességet adja, és az arany-zöld, mely
energiát ad. A közepéből az ötödik sugár megy, fehér, az Alázat sugara.
A Szent Grál első őrei, melyek azonnal tudatosak lehettek, csak ezt a sugarat fogadják
magukba és átalakítják más színre az szerint kinek a követei. Azok, melyek a Szeretet követei sárgára festik ezt a sugarat, azok, melyek az Igazság követei, kékre, és azok akik
a Tisztaság követei, lilára.
E átalakított Erőt a többi teremtett képes befogadni. Ez a Fényesség követeknek igazi
feladata. Azok, melyek mondják mit látnak az Igazság követei, azok, melyek mondják mit
hallanak, a Szeretet követei, és azok, melyek mondják azt amit éreznek, a Tisztaság követei.
Így hát az Igazság követei közlik, minek kell történnie, a Szeretet követei közlik, mikor
kell történnie, és a Tisztaság követei közlik, hogy kell megtörténnie.
A János Látomása ezáltal továbbá volt adva azok Fényesség követei által, melyek éreznek, Isten Fia érkezése azok Fényesség követei által, melyek látnak, és a végső idő megérkezése azok Fényesség követei által, melyek hallanak.
Mikor a Fényesség követei tudatják azt amit látnak, éreznek és hallanak a Hármastörvényt szolgálják, és szárnyakat kaphatnak.
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3. A GRÁL VÁRÁBAN
Az ősteremtmény felső fokán mint a koronája a Grál Vára odafenn. Mennyei Jeruzsálem,
mely tizenkét világoldal felé terjeszkedik. Lépjünk be az arany kapun keresztül, amely
a keleten van, és mely a lelkeknek van megszabva.
Tizenkét angyal a sugárzó dárdáikkal az őrei. A Tisztaság hidegsége, mely a szemeiből
árad, mint áttörhetetlen gát, mely nem engedi belépni azokat, melyek még nem tartoznak
ide.
A kapu mögött széles hét fokú lépcső van. Minden egyes fok az egy rész ősteremtmény
fejleményét képviseli a durvaanyagúságtól egészen az ősszellemi részig.
A fokozatok végén arany lila függöny található, amely mögött a csarnok van. A csarnok körül magas ezüst székek vannak, melyeken azok ülnek, akik beléphetnek ide.
A csarnok közepén a Fényesség oszlopát látják a megteremtettek. Ez a Szentélyek
Szentélye, ahol a Szent Grál van. Senki sem a megteremtettek közül nem lépheti át a küszöbét, mert nem bírná ki. A Szent Grál őrei a Szentélyek Szentélyei körül vannak, nem
benne.
A zene kezd megszólalni… túlvilági… fenséges kórus. A Fényesség oszlopa közepette
a Fehér Galamb lebeg és az oszlopból elválik a Szent Grál, Királyként látható a megteremtetteknek. Ezüst haj, lángoló szemek, mint forrongó szélvihar óriási hang. Csak a leghűségesebbek bírhatják ki az Ő jelenlétét.
A Király emeli a kezeit a Magasságba, Keresztet sugarazva, mely Liliom, Rózsa és
Kard, tehát Fehér Nefelejcs. Az egész csarnok térdelve az Alázatot fogadja, a legnagyobb
erőt, melyet a megteremtetteknek kibírható.
A Fényesség oszlopa Vörös mint a vér. Hullámzik. Csúcs kapcsolat, az Atya Isten
a Szent Grálon keresztül ajándékát küldte a megteremtetteknek. A létezés ajándékát.
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4. A SZENT GRÁL ŐREI
Közelítjük meg a Grál Vára titkát. A Szentélyek Szentélye nyílik, és a Szent Grál őrei tudassák, mit is láthatnak.
Sugárzó Kereszt a csúcson, melyben Liliom és Rózsa van elrejtve. A Kereszt előtt Kard
ál. A Kereszt karjaiból az Erő sugároz a négy őr felé, melyek benn vannak a Szentélyek
Szentélyében – Oroszlán, Merkúr, Leilak és Od-shi-mat-no-ke. E Kereszt és a négy őr közt
van a határ az isteni-lényszerű és az ősszellemű teremtés része közt.
A teremtés egész szintjei vannak az őrök körül – Merkúrnak a lényszerű szintje, Leilaknak lelki és Od-shi-mat-no-ke angyali szintje. Az Oroszlán a teremtésen kívül van és
kizárólag a Szentélyek Szentélyét őrzi.
Óriási távolságban ettől a négy őrtől a legmagasabb ősszelleműek léteznek. Ezek
a Szent Grál ősszellemű őrei. Hét lélek, hét angyal és hét lényszerű őr őrzik az ezüst függönyt. Csak ők részben láthatják, mi van a függöny mögött.
Nagy a hivatásuk, nagyon nagy. Amit a Szentélyek szentélyében megpillanthatnak, mint
a Fényesség követei tovább adják változatlanul a teremtésbe. Csak ők mint megteremtettek
közvetlenül halják az Urat és csak őket lehet a Fényesség követeivé nevezni. Bárki másnak
kötelessége azt mondani, hogy az Úr szolgálója és ezt az üzenetet mástól fogadta be.
Csak a Fényesség követei fogadhassák közvetlenül az Alázat erejét, mivel csak ők képesek elviselni. A többiek porrá égnének az Erő hatásától!
Óvakodjatok ezért emberi lelkek az Úr oltára mögé állni a kapcsolta órájában! A kereszten át árad a Grál táljába az alázat ereje.
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5. A VASÁRNAPI HARANGOZÁS
A messzeségbe harangoznak a harangok. Jelzik az új napot. Jelzik és ezt éreztetik: „Állj
meg ember. Állj meg egy pillanatra és hallgass bele a tónusokba.”
Legédesebb akkordként az As, Es és Ces tónusok szólnak. As – magas, friss, fehérenragyogva, Tisztaságot jelezve, Es – sárga – piros – rózsaszín, méltóságteljes, a Szeretetben lebegő, Ces – sötétlila, komoly, dühöngő, nagyhangúan mondva: „Igazság!” Az összesében
egy akkordot, egy tónust alakítanak, az Alfa tónust, ami Omega tónus, ami az Igazság tónusa, melyből a Hármastörvény indul ki a teremtésbe.
Hét tónus, öt fél tónus oktávot alkotnak, a teremtés két négyzetét. Az oktáva nyolc, ami
tizenkét tónus, ami az Isteni trónusához hét fokozatja. A számok, tónusok és színek egysége. Hat szín, hat tónus plusz hetedik szín és tónus, a legmagasabb tónus, az Igazság tónusa,
az oktáva kezdete.
A hét az tizenkettő és az három, ami kilences számot ad. Zavartnak tűnik, bár nem zavart, de tökéletes. És ezért tudjátok, a hat szám a teremtésben az hat tónus – C tónus az 5-ös szám, D tónus az 1-es, E tónus a 2-es, F tónus a 4-es, G tónus a 8-as és az A tónus a
7-es. A hat további szám hat fél tónust jelenti, Cis tónus 6-os, Dis tónus 0, Eis tónus 3-as,
Fis tónus 9-es, Gis tónus az Alfa szám és Ais tónus pedig az Omega szám.
Hét fokozat az Isteni trónusához hét tónust jelent, hét betűt- C tónus I betű, D tónus M
betű, E tónus A betű, F tónus N betű, G tónus U betű, A tónus E betű, H tónus L betű.
A hét tónus hét betűt jelent és hét fokozatot, ami Imanuel szent nevét jelzi, mely ezt jelenti: „Az egyetlenből a Legmagasabb Istenből az összes teremtésbe indul ki az, mely Alfa
és Omega, hogy Szent Grálon keresztül a Benne lévő Erőt árasztja. Ámen!”
Öt fél tónus – Cis tónus I betű, Dis tónus E betű, Fis tónus Z betű, Gis tónus U betű és
Ais tónus S betű.
Öt fél tónus amely öt betű és további öt fokozat, ami az IZEUS szent nevét jellemzi,
mely ezt értelmezi: „Az egyetlen Istenből árad az, mely Szeretetet a Tisztaság sugarán sugároz Szent Grálon keresztül a teremtésbe. Ámen!”
S így hét tónus és öt fél tónus oktávát jelent, mely fenntartja a teremtés négyzetét örökkévalóságból az örökkévalóságig. Három törvényt jelent az Oktáva – Szerelem, Igazság és
Tisztaság.
Tisztaság, mely az Alfa és Omega tónus is, ami a nullát jelenti, az alapja a teremtés
megértéséhez. A Tisztaság tónusa, tehát az Alfa és Omega tónus, nincs a teremtésbe helyezve, mert a Tisztaság érthetetlen. Ám bár a Tisztaság nélkül a teremtés nem létezne.
Emberek, mit is tudtok a Tisztaság fogalmáról, arról a fogalomról, amely szilárd hűséget jelent?! A Tisztaság a nulla számot jelenti, legtökéletesebb szám az összes szám közül.
Bármit is szoroztok nullával, megint csak nullát kaptok, ami ezt jelenti: „Bármit is a Tisztaság fölé szeretnének emelni, lehetetlen, mivel a Tisztaság a legerősebb.” És ha bármit is
nullával osztunk, a végtelenséget kapjuk ami ezt jelenti: „A Tisztaság mindenben rejlik,
ami a Magasságból ered.” Hogy ha valamihez nulla számot akarunk hozzá adni, ezt nem
változtatjuk meg, ami ezt jelenti: „A Tisztaságot lehetetlen hozzá csatolni valamihez, melyben azelőtt nem volt.” Ha bármitől kivonjuk a nullát, ez nem változik, mely ezt jelent:
„Hogyha valamit bepiszkítanak, a Tisztaság eltávolodik, mint ha sosem lett volna ott.”
Irmingard a Tisztaság, ami 5-ös számot jelenti, amely a teremtésben a Szeretet. Az Isten
Fia Jézus a Szeretet, amely a 3-as szám, mely a teremtésben a Tisztaság. Az 5-ös és a 3-as
szám egyben 8-as, amely a teremtés kettő négyzete, mely a Magasságokban az Isten Akarata, a Merkur. Az 5-ös szám 3-as nélkül, tehát Szeretet Tisztaság nélkül, ez a lélek, tehát 2-es, mely a Magasságokban a Szent Lélek, Od-shi-mat-no-ke. És a 8-as szám 2-es nélkül
6-os, ami Imanuel, tehát az, amely Igazság, akin keresztül a lelkeknek való teremtés négyzetei keletkeznek. A 6-os szám 2-es nélkül a 4-es, Oroszlán, tehát Remény, hogy az Igazságon keresztül megtalálják a lelkek a Magasságokban tartó utat. A lelkekhez való Szeretet,
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tehát az 5-ös, egyben a 2-essel a 7-est adják, amely Leilak. 7-es szám a teremtésben az Úr,
mely a lelkeknek a Kapun keresztül jött ki a teremtésbe, Parzivalon keresztül, mely a 9-es.
Ám de a legelején az Egyetlen van, a Legfelsőbb, melynek a teremtés iránt száma a nulla és egyes és amelynek a száma az Alfa és Omega.
Merülj bele, ember, a számok titkába. Az Igazság van átfogva bennük. Tizenkét szám
az tizenkét tónus, tizenkét szín.
A kezdetek kezdetén Alfa és Omega volt, melyek színe nektek felfoghatatlan. Ebből kelt
fel a nulla, melynek színe lénytelen és számotokra felfoghatatlan. És ez a nulla szám az
Ige/Szó/ és ez az Ige/Szó/ az Isten! Ebből keletkezett az összes szám, összes szín, összes tónus:
7-es szám, tehát kék szín, amely az Urat jelenti. Az 5-ös szám, tehát a piros szín, amely
Szeretetet képezi. A 3-as szám, tehát az ezüst szín, amely a Tisztaságot jelenti. Az 1-es
szám, tehát a narancssárga, amely az Erőt jelenti. A 8-as szám, tehát türkiz, amely az Akaratot jelenti. A 6-os szám, szóval arany-ezüst szín, amely a teremtés Királyát jelenti. A 4-es
szám, tehát a zöld szín, a Reményt jelenti. A 2-es szám, tehát a sárga szín, amely a teremtés Kapuját jelenti.
Tíz szám létezik a teremtésnek – az isteni dolgok magyarázatához tízet kell igénybe
venni, hatot az emberi dolgok magyarázatához. A három, hat és a kilences számok, tehát
a Tisztaság, melyen át a teremtés Királya a teremtés Kapuján keresztül a teremtést megalkotta, és a nulla szám, tehát az Eredet, amely végtelen, nincsenek az embereknek meg
adva.
Tudni kell, hogy minden ezekben a Törvényekben remeg, a piros szín az 5-ös, C tónus
és A, G, N, U betű; narancssárga szín az 1-es, D tónus és B, H, O, X betű; sárga szín a 2-es, E tónus és C, I, J, P, V betű; zöld szín a 4-es, F tónus és D, K, R, Y betű; türkiz szín
a 8-as, G tónus és E, L, S, Z betű; kék szín a 7-es, A tónus és F, M, T, Q betű.
Ne bírálják azonban a földi szemükkel azt, ami nem földi. Úgy ahogy a Föld csak gyatra hasonmás a teremtés magasabb szintjeinek, így a földi tónus színei is csak gyatra árnyékai a Magasságok élő színeinek.
A számok törvényei, melyeket az Ítélet idejében megkapták, különböznek azoktól
a Törvényektől, melyek az Ezeréves birodalomban érvényesek. Ne játszanak velük és ne
hasonlítgassák, mert lehetetlen összehasonlítani a összehasonlíthatatlant.
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6. A LÉNYTELEN, LÉNYSZERŰ, LELKI, ANGYALI
Három iránya van a teremtés négyzetének, három Törvényt jelentenek. Lényszerű a legerősebb, itt az Igazság a Törvénye, Angyali az erősebb, itt a tisztaság a Törvénye. A Lelki
a legkevésbé erős, mivel a Szeretet a Törvénye.
Ezért három módozat a teremtésbe. Burkolat van a módozatok felett, a lénytelenség
szikrája, melyben mind a három Törvény egyszerre létezik. A Hármastörvény mint az egység. Nyolc lélek, hat angyal és egy lényszerű. Csak ők tudják mi az a Törvény.
Az isteni-lényszerű idom olyan idom, mely egyesíti az aktívat a passzívval és idom,
mely egyesíti az angyalit a lelkivel. Két aktív és kettő passzív egyesítve van három angyalival, isteni-lényszerű hetese. Ez a hetes eléggé erős ahhoz, hogy a kezdettől felismerje, mi
a szigorú Szeretet és megtanulhatja, mi az a Tisztaság. De csak két hetesnek, melyekhez
a lénytelenség szikrája van csatolva, amely össze csatolja őket egy lényszerűvel, lehetővé
teszi az Igazságon keresztül megismerni a Tisztaság idomát. Maga a Tisztaságot senkinek
sem a megteremtettekből lehetséges felismerni, mivel az összes idom felett van.
A második Törvényt, az Igazságot, mely szigorúságot jelent a lelkeknek, ismerik azok,
melyek vagy aktív vagy passzív párossal vannak összecsatolva egy angyalival a teremtésnek az ősszellemi részében. Az Igazság szigorúságot jelent a lelkeknek, tehát azok, akik
a kezdettől fogva tudják, mi az a Szeretet, itt megtanulhatják. A szigorú Szeretet így hát az,
ami az e teremtés felső részében uralkodik, a Grál Várának legalsóbb szélén.
A Szeretet Törvény, mellyel az egyén mint a lélek ismerkedik a teremtés lelki részében.
Ez a Tiszta Szeretet az egész későbbi teremtésbe.
Az Igazság Törvény az az a Törvény, mely ismeri a lényszerűt a kezdetektől és amelyet
a teremtés földi részébe a hatásával hozza. A lelki Szeretet beburkolja az Igazságot, így
a lényszerű és a lelki is a földi súlyban megismerhetik, mi az a anyai Szeretet.
Nyugtalanságot hozott lélek a földi súlyba, és a zuhanásával megzavarta a lelki Szeretet
áramlatát, mivel megnehezítette a lényszerűk működését a földi súlyban. Az, amely a Törvény, a Határozat Törvény, saját Maga részét ki küldte a későbbi teremtésbe, s így érkezett
az Ember Fia, tehát az, aki a Szent Grál; az aki a Tál; az aki az Isten Harag Kelyhe.
Az Isten Harag Kelyhe a Szigorúság és az az Igazság. Kiáradt a Kehely a teremtésbe és
Ítéletet hozott az embereknek.
Suhan a Kard a Magasságokból, leérkezik és lefejeli a szörny rossz akarata és cselekedete fejét. Kard a Törvény, mely Törvényből érkezett és Törvényt hozott a teremtés földi
súly részébe. Az Ember Fia lefejelte a szörny fejét, s így ismét megújította az egyensúlyt.
A Kard hordozó át vette az Ember ﬁától a véres Kardot, hogy a megtisztítás után az
Igaz és Tisztaság sugarában vissza adja Őt a Törvénynek.
Ámen!
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7. A TIZENHARMADIK LÉPCSŐ
A tizenharmadik lépcső a Magasságokba tartó lépcső, a kapcsolat helye. Tizenkettő a lépcső, tizenkettő az irány. A teremtés három négyzete, három kereszt – egy lelki, egy lényszerű, egy angyali. A lelki ahol a Tisztaság hűséggel nyilvánul; lényszerű, ahol a Tisztaság
odaadással nyilvánul; és az angyali, ahol a Tisztaság Tisztaság.
A három kereszt találkozás helyében van az összeköttetés pontja, a tizenharmadik lépcső, a tizenharmadik irány.
A négy lelki irány: kelet – isteni-lényszerű birodalom, észak-ősszellemű birodalom, dél-lelki birodalom és nyugat – lényszerű-súlyok birodalma.
A négy lényszerű irány: kelet – isteni-lényszerű birodalom, előtte lévő – őslényszerű birodalom, utána lévő- lényszerű birodalom és nyugat – lényszerű-súlyok birodalma.
Négy angyali irányzat, melyek összecsatolják a lelki és a lényszerű irányzatokat, tehát
az észak, dél, előtte és utána lévőt.
A teremtés három négyzete, három kereszt melyek egyben a teremtés kocka hat falát alkotják.
A keleti fal – isteni-lényszerű, északi fal – ősszellemi, előtte lévő fal – őslényszerű, déli
fal – lelki, utána lévő fal – lényszerű és a nyugati fal – lényszerű-súly.
A kocka közepe, a keresztezés és összeköttetés helye a tizenharmadik lépcső, tizenharmadik irány, Alfa és Omega irány.
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8. A TIZENHARMADIK HELYSÉG
A tizenharmadik helység, mindenek kezdete és végzete, közvetlen összeköttetés a Magasságokkal, a teremtés lényszerű magja. A Kereszt, Parzival az az, ki a tizenharmadik. Rajta
keresztül és Ő belőle a Galamb felkel, amely az, aki a tizenkettedik. Liliommal válik, mely
az, aki a tizenegyedik. És a harmadik lényszerű forma, a Rózsa, mely az, aki a Tízedik.
A Galamb a trió: Abd-ru-shin – Imanuel – Parzival.
A Liliom is trió: Irmingard – Elisabeth – Leilak.
A Rózsa is trió: Mária – Oriel – Priel.
A Trió Négytagú: ketten a teremtésben, ketten a teremtés felett.
A Szent Grál tizenhárom, amely Négyen: kétszer tizenhárman a teremtés felett, kétszer
tizenhárman a teremtésben. Nevük alkotja a Keresztet. A teremtés királya Imanuel a Kereszt közepe. Négy háromszög, melynek karjai:
Első Háromszög: Mária – Elisabeth – Od-shi-mat-no-ke, és ez az Őskirálnyő.
Második Háromszög: Merkur – Oriel – Priel, és ez a követ a teremtésbe.
Harmadik Háromszög: Gabriel – Ephraim – Ezeichel, bizonyosság a teremtésbe.
Negyedik Háromszög: Leilak – Oroszlán – Riphiel, a Szeretet a teremtésben.
És egyben ez a tizenhárom a Parzivalon keresztül az Abd-ru-shin.
Négy Háromszög négy Törvényt jelent: a Szeretet Törvény, mely a hasonnemű vonzalma, a Tisztaság Törvény, mely a nehézség Törvénye, az Igazság Törvény, mely a fordulat
működés Törvény, és Bizonyosság Törvény, mely az Erő Törvény. E Törvények nélkül
semmi sem létezne.
És a Törvénynek abban a pontban kereszteznek, mely maga a Törvény.
A Tizenharmadik helység rejtélye így ki van derítve önöknek.
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9. A TIZENHARMADIK AJTÓ
Tizenkét ajtó tizenkettő iskola osztályát jelent a teremtetteknek, mindegy hogy lényszerű,
lelki vagy angyaliaknak. Tizenkét osztály az egy iskola és tizenkét iskola van a teremtés különböző szintjein.
Anyagi iskola az első, második a lényszerű iskola, harmadik a lelki és őslelki iskola, negyedik iskola az isteni-lényszerű iskola. Mindegyik iskolának van még további három iskolája – alap, közép és fő, ami egyben tizenkettő iskola. E felett van a tizenharmadik ajtó. És
felettük a lényeknek átléphetetlen, a teremtésbe isteni-lénytelen Kapuja.
Első iskola az anyagi. Lényszerűknek van az alap iskola. A tudatlan cselekedetet tanulják. Ez a nehézanyagi iskolájuk. Középiskola a lényszerűk és lelkiek durvaanyagi iskolája.
A tudatuk életbe lépését tanulják a Törvény szerint. A ﬁnomanyagi főiskolában a lényszerűk és a lelkiek a hazatérésre készülnek.
Második iskola a lényszerű iskola. Az alap iskola az álatoknak van megszabva, melyek
az első tudatukat megszerezték a anyagban. Ebben az iskolában a lényszerűk teli tudatát
szerzik meg. A közép iskola az az iskola, melyben a lényszerűk tudatosan alakítják az anyagot. Fő iskola az Olümposzon van, ahol a lényszerűk tudatosan segítik a lelkieket az anyag
felé vezető úton.
Harmadik iskola a lelki és őslelki iskola. Minden megteremtettnek van megszabva ez az
iskola – lényszerűk, lelki és angyaliaknak. Az alap iskola a teremtés lelki részében van és
a megteremtettek itt tanulják a telt aktív vagy telt passzív működését. A közép iskola a teremtés őslelki részében van. Ebben az iskolában azok, aki eddig aktívan működtek, passzív
működését tanulják, és fordítva. A fő iskola a Grál Vára őslelki részében van. A Megteremtettek itt óvják a Szent Grált.
Negyedik iskola az isteni-lényszerű iskola. Az alap iskola a Grál Vára legalsóbb részében van. A megteremtettek itt tanulják mi az a Tisztaság. A közép iskola a Grál Vára középső részében van. A megteremtettek itt tanulják ki az a Tisztaság. A fő iskola közel a
Grál Vára legmagasabb fokozatán van. A megteremtettek itt tanulják honnan van a Tisztaság.
A határ alatt van a tizenharmadik iskola. Azok akik megismerik kihez tartozik a Tisztaság, a képzetség csúcsát érik el. Ebből az iskolából egy kijárat van, a tizenharmadik ajtó,
melynek kilépője a lénytelenség szikrája.
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10. A MAGASSÁGBAN TARTÓ SZIKRA
A lelki birodalom végén, kékes szigeten ott vannak a kicsike szikrácskákat. Tudatlan szikrácskák, de a tudat utáni óhajjal, melyet mint az ajándékot az Atya-Istentől kapták. Nagy
ez az óhaj, erősebb mint bármi más kényszeríti a szikrácskákat a kirepüléshez. Ki, a teremtés kertjébe, hogy megismerjék az újat, az a óhajjal várt tudatot. Mint a kis ejtőernyővel
ereszkedően lassan behatolnak az anyagba.
Valami új veszi körbe őket, ismeretlen, ami hullámzik és szőtt. Megfogják e kötőszövet
hol egyik hol másik cérnáját és kezdik megismerni a teremtés zenéjét. A Földhöz közelednek, ahonnan hullámzik és csábítóan invitál a megszületéshez.
Megszületett a kis baba, lelki szikrácskák a Földön. Sokat, nagyon sokat szükséges neki
tanulnia.
Belép az első osztályba. Tanulja mi a kéz, mi a láb és vajon mire szükségesek. Véget ér
az első oktatási óra, az a legelső. A földi halál tett véget az órának de a szikrácska már örvendezve várja a következőt.
És már itt a csengetés a következő órára, kis baba újra itt van a világon. Kezdi tanulni
a Szeretetet, konkréttan a saját magához való Szeretetet. Újra itt a halál és a megszületés és
a következő óra, a nőhöz való Szeretet. És a következő óra, a gyermekekhez való Szeretet.
Elérkezik az ötödik óra, a barátok iránti Szeretet. És a hatodik óra, mindenki iránti Szeretet. A hetedik óra az áttörő. A szikrácska vizsgázik az élet első évfolyamából.
Ha levizsgázott, más osztály kezdődik, a második. Az Isten Szava szaktárgyat tanulja
benne. Tizennégy órája van ennek az osztálynak, melyben a szikrácska megtanulja mit jelent az a: „Kezdetben vala az Íge!”
Újra záró vizsga és ezután a harmadik osztály. Ennek huszonegy órája van és a szaktárgy: „… az Íge vala az Istennél!”
Újból záró vizsga. És elérkezik az utolsó, negyedik osztály, az érettségi osztály. Ennek
negyvenkét órája van és az érettségi szaktárgy: „… és Isten vala az Íge.!”
Érettségi vizsga. A szikrácska levizsgázott, tudatos. Bár ez már nem szikrácska, hanem
lángocska, nem csepp, hanem áramlat. És a kisugárzás áramlatában visszatér oda, ahonnan
származik.
Megint új iskola, lelki iskola. Csak egy osztálya van és egy órája, melynek szaktárgya az
„igazságos Szeretet”. Közeledik az érettségi a lángocskából láng van, mely leküzdi a kisugárzás nagy áramlatát, kapcsolódik egy más lánggal és visszatér oda, ahonnan származik.
Új iskola, őslelki iskola, melynek csak egy osztálya és egy órája van, egyetlen szaktárgy
„szigorúan igazságos Szeretet”. Újabb érettségi és a lángból tűz van, mely ellen ál a kisugárzás óriási áramlatának. Össze kapcsolódik tűz a tűzzel, ami szárnyakat ad, melyeken
visszatér oda, ahonnan származik.
Új iskola, az isteni-lényszerű iskola, melynek szaktárgya: „a Tisztaság”. Leghosszabb
óra az összes közül. A leghűségesebbek azok, akik letehetik az állami vizsgát. A teremtettek fő iskolája. Csak nem sokan voltak képesek elvégezni. És ezek megkapják a bizonyítványt:
„A leghűségesebbek a hűekből, megbonthatatlan hűségben szolgáltatok, a leghűségesebb hűségben ismertétek, a leghűségesebb hűségben megismertétek, és ezért a megbonthatatlan hűség gyémánt köpönyegéhez megkapjátok mint a fáradság koronájaként az
egyedüllét köpönyegét, a lénytelenség szikráját. Ámen”
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11. A TEREMTÉS FOKOZATAI
Tizenkét tónus létezik, tizenkettő a világi község – hét a lelkeknek, öt a lényszerűknek.
A lelkeknek való hét község nevei: Smyrna, Sardes, Pergamos, Philadelphia, Laodicea, Ephesus, Thyatira; a lényszerűknek való öt község neve: Aphrica, Antarctis, Asia, Oceania.
Tizenkettő anyagi községnek háromszor három fokozata van – három fokozat a nehéz
anyagban, melyek a tudatlan lényszerűk kezdeti fejlődéséhez vannak megszabva; három
durvaanyagi fokozat és három ﬁnomanyagi fokozat, melyek a lelkek fejlődéséhez, és a tudatos és tudatlan lényszerűknek vannak megszabva. Mind a tizenkét községben fejlődnek
a lényszerűk, a lelkiek hétben. A lényszerű gyermekek csak a lényszerűknek való községekben fejlődnek, ahol a virág szirmában születnek, melyek a megközelíthetetlenek a lelkek
számára.
A rossz, melyet az anyagba az emberek hoztak, legyökerezett. Bajosan, nagyon nehezen
vétkezett az emberiség a lényszerűn azzal, hogy a helyetlen cselekedettel, gondolkodással
és érzéssel egyre nehezebb és nehezebb rosszaság gyökereit eresztett az anyagba. Gyökerek, melyek a nehézség Törvénye szerint nem haladhat felfelé, csak süllyedhet lefelé, a nehézanyagba, azokba a sávokba, ahol a lelkeknek semmi keresnivalójuk.
Sok, rengeteg város jött létre a nehézanyagban mint az emberek cselekedetei gyökereiként a durvaanyagban. Vastag összekötő fonalak csatolják egybe a szerzőket az alkotásaikkal és megfékezhetetlenül húzzák őket lefelé a nehézanyagba. Az Úr Akaratából
a nehézanyagban a lényszerűk kiépítették a megtisztító kiöntőt a lelkeknek, mivel a lelkek
a saját nem tiszta és rossz akaratuktól nem képesek önmagukat megtisztítani.
Az anyagok felett a lényszerű birodalom három fokozata terjed. Az anyag a lényszerű
nélkül halott, mozgás nélküli. Olümposz a Grál Vára lényszerű hasonmásával mint a lényszerű birodalom koronája megtetézi a teremetés lényszerű-anyagi részét.
Tizenkettő a tónus, tizenkettő a fokozat a lelki birodalomban. Úgy ahogyan fejlődhet
a lelki pete a tudatlantól a tudatosig, ugyanúgy szállnak a fokozatok is.
Tizenkettedik fokozat – a legalsóbb fokozat, Alfa fokozat, a fokozat, ahonnan fejlődnek
a lelki szikrácskák, az ő Patmoszuk. Itt van a Grál Vára legalsóbb lelki hasonmása, ahol az
Amfortasz volt a gondnok.
Tizenegyedik fokozat – a lelki Tisztaság Fehér vára. Fokozat, ahová visszatérnek a tudatos lelkek, melyek tudatlan lelki szikrácskákból felkeltek az anyagban.
Tízedik fokozat – Mária és Teréz. Mária, mely a Jézus Isten Fia élete alatt a Földön
Magdalból származó Máriaként, és Teréz, mely a Jézus Isten Fia élete alatt a Betániából
származó Márta volt. Ezen a fokozaton a lelkek megtanulhatják megismerni az Istenhez való lelki Szeretetet és Igazságot.
Kilencedik fokozat – Is-ma-el, mely János volt, Jézus Isten Fia tanítványa. Ezen a fokozaton a lelkek a felfelé haladó igyekezetet tanulják, a Magasságba.
Nyolcadik fokozat – a hattyúk Szigete, ahol a lelkek a Szóhoz való lelki hűséget tanulják.
Hetedik fokozat – a rózsák Szigete és a liliom Szigete. Szigorú Szeretet fokozatja.
Hatodik fokozat – Vasitha, a kapu őre, melyen keresztül átmehetnek a fejlettek a teremtettekhez. Ez az első fokozat, ahonnan származnak az azonnal tudatos lelkek.
Ötödik fokozat – Cella. Fokozat, ahol a lelkek tudják, mi az a szigorú anyai Szeretet.
Negyedik fokozat – Vasitha. Fokozat, ahol a lelkek teljes mértékben megismerik a Szó
lelki formáját.
Harmadik fokozat – Cella. Fokozat, ahol a lelkek képesek átalakítani az anyai Szeretetet
barátsági Szeretetre.
Második fokozat – Johanna és Josepha. Fokozat, ahol a lelkek megismerik az igazi családi kandalló melegét.
Első fokozat – Omega fokozat, lelki tökély fokozatja, ahol a lelkek tudják használni
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a szigorú Szeretetet és Igazságot a pozitív vagy negatív működésében, a lelki birodalom
legmagasabb Patmosza.
Tizenkettő a tónus, tizenkettő a fokozat az őslelki birodalomban.
Tizenkettedik fokozat – legalsóbb fokozat, Alfa, a fokozat ahonnan az őslelki gyermekek fejlődnek, az ő Patmosz szigetük, ahol a mesés kör asztal áll Artus királlyal, szent hírek hegye, a kiválasztottak szigete, beígért sziget azok további fejlődéséhez, akik ide
jöhetnek.
Tizenegyedik fokozat – Fehér vár. Fokozat ahol az őslelkiek kezdik megismerni az igazi
Tisztaságot.
Tízedik fokozat – Mária és Teréz, edények, melyek közvetítik az Istentől az emberek
iránti Szeretetet és Igazságot, edények, melyek anyaként a Fényesség Követeiként éltek
a Földön. Fokozat, ahol az őslelkiek tanulják közvetíteni az emberek iránti Szeretetet és
Igazságot.
Kilencedik fokozat – Is-ma-el, mely a Földön járva többek között Krisna-ként vagy az
Arimatiából származó József-ként ténykedett. Fokozat, ahol az őslelkiek a Szó követeiként
tanulnak lenni.
Nyolcadik fokozat – hattyúk Szigete, hűség szigete a Szó iránt.
Hetedik fokozat – rózsák Szigete és liliomok Szigete. Az Isteni Szeretet és Igazság biztos megismerés fokozatja.
Hatodik fokozat – Vasitha. A lelki érettség fokozatja, kapu, melyen keresztül át mehetnek a serdülők a felnőttekhez, az első fokozat ahonnan származnak az azonnal tudatos őslelkiek.
Ötödik fokozat – Cella. A szigorú anyai Szeretet megismerésének fokozata.
Negyedik fokozat – Vasitha. A teremtésben lévő Hármastörvény megismeréséhez kapuja.
Harmadik fokozat – Johanna, Cella, Josepha. A Hármastörvényi Szeretet, Tisztaság és
Igazságnak teljes tudási fokozatja.
Második fokozat – Od-shi-mat-no-ke, Leilak, Oroszlán és Merkúr a Grál Vára alsó határán, az elsők, akikből a későbbi teremtés létre jött.
Első fokozat – Omega fokozat, a lelki tökély fokozatja, ahol a lelkek tudják használni
a szigorú Szeretetet és Igazságot úgy a pozitív mint a negatív értelmében is, fokozat, ahol
a későbbi teremtésbe a Mária és Irmingard van legyökerezve.
Tizenkettő a tónus, tizenkettő a fokozat az isteni-lényszerű birodalomban. A tizenkettedik Alfa fokozattól, melyben a teremtésbe a Királya van legyökerezve, Parzival, a többi fokozaton keresztül – Irmingard, Mária, Abd-ru-shin, Ephraim, Priel, Raphael, Ezeichel,
Michael, Gabriel, Oriel, égészen az első Omega fokozatig – Mária és Irmingard, ismerik
a teremtettek, mi is az a Tisztaság.
Az Omega fokozaton, a Grál Vára legmagasabb isteni-lényszerű részében vannak azok,
akik megismerték, mi az a Tisztaság. Az Isteni Szeretetéből mint a rendíthetetlen fáradság
koronájaként a lénytelenség szikráját megkaphatják azok, melyek tudják, mi a Tisztaság, tehát azok, akiknek megvan a rendíthetetlen hűség gyémánt köpenye. Ezzel az aktussal a Határra vannak felemelve, tehát a Grál Vára legmagasabb részébe, mely az átmeneti
isteni-lényszerű és isteni-lénytelen sávban van.
Tizenkettő a tónus, tizenkettő a fokozat az isteni-lényszerű felett. Tizenkettő fokozat
a függöny előtt. Első három fokozat a kapuk három fokozatja – Szeretetek kapui, Igazságok kapui és a Tisztaságok kapui. Felettük a Határ kilenc fokozatja van: Kappa – Abd-ru-shin fokozat; Jota – Parzival fokozat; Théta – Elisabeth fokozat; Dzéta – Ezeichel, Priel,
Ephraim, Oriel, Gabriel, Michael fokozat; Éta – Őskirálynő fokozat; Delta – Bika, Oroszlán, Bárány, Sas fokozat; Gama – Mária és Irmingard fokozat; Beta – Abd-ru-shin fokozat;
Alfa – Mária, Irmingard, Merkúr, Oriel, Zeus fokozat. Mint az Alfa fokozat csúcsa, négy
szárnyas állat van – Bika, Oroszlán, Bárány és Sas.
A teremtetteknek való Határa felett, nekik érthetetlen isteni-lénytelen birodalom van,
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ahol három fokozat van: második – Parzival; első – Od-shi-mat-no-ke, Jézus, Oroszlán, Irmingard, Imanuel, Leilak, Merkúr; nullás – Isten-Atya.
A teremtés minden magasabb fokozatja kétszer olyan nagy mint az előző, alacsonyabb
fokozat.
Ember, hajolj meg alázatban az Istened nagysága előtt!
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12. A TEREMTÉS SZÉLESSÉGE
Mindeddig a teremtés egyes fokozatai voltak önöknek adva fentről egészen lefelé. Ismételjük át:
–
–
–
–
–

A függöny előtti tizenkét fokozat, mely osztódik:
– Határ kilenc fokozata
– Kapuk három fokozata
Isteni-lényszerűk tizenkét fokozata, mely osztódik:
– Legöregebbek hat fokozatára
– Érettek hat fokozatára
Őslelkiek tizenkét fokozata, mely osztódik:
– Felnőttek hat fokozatára
– Serdülők hat fokozatára
Lelkiek tizenkét fokozata, mely osztódik:
– Teremtettek hat fokozata
– Fejlettek hat fokozata
Lényszerűk-anyagi tizenkét fokozata, mely osztódik:
– Lényszerűk három fokozata, mely tovább osztódik:
– Tudatosak kettő fokozata
– Tudatlanok egy fokozata
– Anyagiak kilenc fokozata, mely osztódik:
– Finomanyagi három fokozata
– Durvaanyagi három fokozata
– Nehézanyagi három fokozata

Csodálkoznak, hogy a teremtés fogalma alatt az isteni-lényszerűk fokozatait is találják,
sőt a magasabb fokozatokat is? Igaz, hogy e teremtés része az egyenes Isteni kisugárzásából származik, de az nem jelenti, hogy azokat, akik lakják, ne nevezzük „megteremtettek”.
Ezért ez a szint is teremtés, bár örökös.
Összes teremtés egyben a teljes teremtést adja, mely magában tartalmazza az összes Isteni módosított kisugárzását.
Ezek a teremtés fokozatai fentről lefelé, melyeket már ismerik. De semmit sem mondanak arról, milyen szélesek és hány szélességben egyes fokozatot tartalmaz egy teremtés.
Nehéz önöknek csak megközelítő hasonmást is adni arról, vajon milyen nagy egy teremtés.
Próbálkozzanak legalább az elképzeléssel.
Határ csak egy van. A három kapuk fokozata ám bár minden isteni-lényszerű része felett van. Szigetelő szférát alkotnak, és egyben a Határ összekötő pontja a teremtés többi részével.
Tizenkettő van az isteni-lényszerűk részéből. De ne tévesszék a tizenkettő fokozattal,
melyek mintha egymás felett vannak, mert ez a tizenkettő isteni-lényszerű rész egymás
melletti, melyből mindegyiknek tizenkettő fokozata van. Ez ugyanaz mint a teremtés egy
durvaanyagi részében, ahol tizenkettő világi részlet van egymás mellett és ahol önök élnek
e részletek egy részében, az Ephesus részletben.
Mindegyik részlet az isteni-lényszerűk részleteiből tartalmazza mint a belső kört a teremtés tizenkettő őslelki részleteit, ami egyben 12 szer 12, tehát 144 egymás melletti őslelki részlet a teremtésben.
A Grál Vára, melyben a Szent Grál van, az ősteremtés csúcsán csak egy van. 12 isteni-lényszerű részletek az a Szentek Szentélye körüli 12 oszlop, és a 144 őslelki részlet a Grál
Vára 144 oszlopok alapjait alkotják a teremtésbe.
A Szentélyek Szentélye, melyben a Szent Grál van, a tizenharmadik részlet, tizenharma22
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dik szoba, ahová nem léphet be senki sem a teremtettek közül, mivel nem engedi neki
a Szent Grálból áradó Tisztaság és Erő kisugárzása. A tizenharmadik részlet nagysága kétszer nagyobb mint a teremtés összes többi részlete egyben.
Térjünk vissza a teremtés szélességéhez. Mindegyik őslelki részlet magában tartalmaz
mint valami belső kört a teremtés tizenkettő lelki részletét, ami egyben 144 szer 12, tehát
1728 lelki részlet a teremtésben egymás mellett.
A teremtés végén, mint az utolsó kiugrása mindegyik lelki részlet tartalmazza mint
a belső kört a lényszerű-anyagi teremtés részleteit, ami egyben 1728 szor 12, tehát 20 736
lényszerű-anyagi teremtés részlete egymás mellett.
Tizenkettő lényszerű-anyagi részlet már ismert. Ez az öt részlet a lényszerűknek, és hét
részlet a lelkeknek és a lényszerűknek is.
Az egyik lényszerű-anyagi világi részletében, Ephesus részében most önök vannak.
Egyetlen kis részecskében, több mint húszezer lényszerű-anyagi részből egyetlen egy teremtésének. Durva durvaanyag emellett csak egy kis alkotóeleme. És ez a kis durva-durvaanyagi részlet a földi eszközökkel átmérhetetlen, óriási, s ennek ellenére nagyon kicsike
világűr, melyet ismerik és készülékeikkel részben felfogják. Ez az összes ismert és ismeretlen galaxis a sok milliárd csillagjaival és bolygóival, melyeket közvetlenül vagy műszerekkel meg tudjuk ﬁgyelni.
Ha elképzeljük az egész világűrt mint egy kis egy centiméter átmérű golyócskát, akkor
az egész teremtés néhány trillió centiméter nagyságú lesz. Ez olyan szám, melyet el sem
tudnak képzelni. A Grál Várában a Szentélyek Szentélye emellett kétszer olyan nagy mint
az egész teremtés!
Ember, alázatban hajolj meg!
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13. ŐSLÉNYSZERŰ BIRODALOM
Bár tudják, hogy a lényszerűek a teremtés minden részében vannak, nem gondolkodtak el
azon, miért volt kiválasztva az „őslelki birodalom”, és nem az „őslényszerű birodalom”.
Valóságban egymás mellet létezik mindkét birodalom, és pedig úgy, hogy a lényszerű fél
fokozattal feljebb van mint a lelki.
A Parzival kisugárzásából elsőként négy őslelki nő emelkedik fel, melyek a legszorosabb kört alkotják:
Od-shi-mat-no-ke – a Grál Vára királyi uralkodónője.
Leilak – a kisugárzása szokatlan lesz önöknek, a lényszerű anyaság hősiességében részesül.
Zsi-ma-to-ke – a szolgálatban részesül és a cselekedetével erősíti.
Merkúr – minden lényszerűk uralkodónője, melyek a tudatlantól a tudatosig fejlődnek.
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14. A SZÓ
A Szó az, ami Van. Derítjük ki a a Szó titkát kicsit jobban.
Önökhöz, lelkekhez, így volt szólva: „az Ember olyan, amit mond a saját neve!” Nemhogy nem részesülnek a nevükben, nemhogy a nevük az volna, ami Van, de pontosan kifejezi, kicsoda is.
Csak a tudatos lényeknek van nevük, és ez a Szó kisugárzása egy része, melyet megérthetitek. Maga a Szavat nem lesznek képesek megérteni sosem.
A Név egyéb szófajokból áll össze – főnevekből, melléknevekből, névszavakból. A Lélek a főnév. Meghatározza, ki is az. A Lényszerű a névszó. Meghatározza, kié is ez. A lényszerű és a lelki angyalival vannak összekötve. Az Angyali a melléknév. Meghatározza,
milyen is ez.
Az őslélekben, ahol a lelki az angyalival van összekötve, a név a főnévvel és a melléknévvel van alkotva, tehát az őslelkiek tudják, ki és milyen is ez.
Az őslényszerűben, ahol a lényszerű az angyalival van összekötve, maga a név a névszóból és melléknévéből van alkotva, így hát az ősbirodalmiak tudják kié és milyen is ez.
Csak a Határon van a név mind három része összekötve, tehát csak azok tudják, ki, kié
és milyen is ez. Ez az a Szó, amely a teremtetteknek van odaadva.
Azoknak, amelyek a kezdettől Egység, létezik a név negyedik része is, nemmegnevezehető és felfoghatatlan, miért is van ez. Ez az a felfoghatatlan, melynek örökké Isteni titokká kell maradnia. Ez az, ami az Isten Neve. Ez az, ami az Isten Ereje. Ez az, ami az Alfa
és Omega.
Ámen!
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15. A LÉLEK NEVE
„Az ember az amit jelképez a neve!” Ez ismerős a Grál Üzenetéből, de még nem tudják,
hogy a lélek hogyan is alkotja a nevét és mit is jelent valójában a neve.
A lelki szikrácskának, mely az anyagi fejlődésébe indul, még nincsen neve, mivel nincsen tudata. Csak fokozatos átélésével, mellyel a tudatához közeledik, kezdi a nevét alkotni,
betűről betűre. Úgy van mint a zenébe, először csak egy tónus hangzik meg, ami egy hangzó, ezután a második és harmadik, ami már akkord. Akkord a szó kezdete, hogy végül
a tudatos lélek olyan mint egy egész szimfónia, mely a hangjával a nevét alakítja.
Minden tónusnak színe is van, így a név egyben arról is mutat, milyen színű a lélek,
vagy jobban mondva a lelki öltözete. Azok, melyek a Tisztaság felé áramlanak, a nevükben
harmonikusan összhangú tónusok vannak, ami gyönyörű tiszta öltözetet alkot. Ellenkezőleg
azok, melyek a sötétség felé áramlanak, a nevükben diszharmonikus hangzók vannak, és
ezért az öltözetük sötét és koszos.
A lélek ám nem alakítja csak az egyetlen nevét, de hármat. Első név a súly Törvényé ben részesül, tehát a Tisztaságban. Ehhez csatlakozik a második név, mely megfelelő annak, mihez húzódik a lélek, szóval a hasonnemű vonzalom Törvényében remeg, tehát
a Szeretetben. A harmadik neve a név, melyet a lélek azzal szerzi meg, vajon hogy teljesíti
a feladatait. Ez a név a fordulat működése Törvényében részesül, tehát az Igazságban.
A lélek minden egyes neve olyan mint egy zene szimfónia egyetlen mondata, ezért végre egy közös nevet alkotnak, mely az élet Könyvében van beírva. Ez a név ám nem megváltozhatatlan, mert a lélek folyton fejlődik és így a szimfónia tónusai is változnak, melyek
a nevét alkotják.
Az anyagban a lelki névét csak nagyon faragatlanul tudjuk megközelíteni. Ebből az okból, bár minden lélek más és más lelki neve is van, szükséges különböző lelkeknek az egyforma név használata. Ez a neve hol a Tisztaságát jelképezheti, ami a tudat szintjét
mutatná, máskor pedig azt, amit szükséges átélnie a fordulat működés Törvénye értelmében. Ezért a legjobb lenne, hogy ha a földön is minden egyes embernek három neve volna.
Nézzük meg most az előbb megnevezett értelmében a teremtés fokozatait, ahol látjuk,
hogy különböző fokozatokon egyforma nevek vannak. Ez azért van, mert ezek a nevek
csak az egyet a három név közül fejezik ki, mely a nevezett teremtetteknek van, és konkréttan a Szeretetben remegő nevet. Ezért megtaláljuk az Is-ma-el nevét nemcsak az őslelki
birodalomban, de a lelkiben is, mert ez a név kifejezése: „Az aki előkészíti és fenntartja
a Szónak való utat.”
Ebben a névben sok teremtett létezett a Földön, tehát nemcsak az Is-ma-el volt, az
Abd-ru-shint Egiptomban lévő ott léte alatt, mely ezután Keresztölő János volt Jézus Isten
Fia élete alatt, de a Krisna is, aki később az Arimatiából származó József volt. Továbbá
Zoroaster is, Isten Fia tanulója János és sokan mások, ami alatt mindannyian többször voltak a Földön, különböző időben és különböző helyeken.
Valamilyen névben létező remegés valójában a lehetőséget jelenti a teremtés illetékes
része lehetséges csatlakozásával, ahonnan a teremtetthez megerősítő fonalak indulnak ki *.
Minden tiszta tónusnak léteznek különböző egyes fonalak, melyek le vannak gyökerezve
a teremtés különböző részleteiben a lelkitől egészen a Határig. A Teremtettnek elég ezekre
a fonalakla csatlakozni, és ezzel sejthetetlen erősítést szerez a cselekedetével kapcsolatban.
Ezért szükséges, hogy a földi név is minél jobban megfeleljen a lelki névének.

* Abd-ru-shin: „Fényszálak felettetek”
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16. ÁLLATI CSÍRÁK
Mint az Isten kisugárzásából való utolsó lecsapódás, mely magában mozgékony, a tudatlan
állati csírák vannak. Úgy mint mindenkinek, nekik is az Isten-Atyai Szeretetből adva van
az óhaj, megérés iránti óhaj, tudat megszerzés iránti óhaj.
Három alap nem van a teremtésben – lelki, angyali és lényszerű. Ezek a nemek három
Törvényben részesülnek – a lelki a Szeretet Törvényében, amit sebességként lehet elképzelni; az angyali a Tisztaság Törvényében, amely energiát jelképez; lényszerű az Igazság Törvényében, mely az erőt jelenti.
A felfelé emelkedése a gyorsaság ajándékát jelenti, energiák és erők sokszorosítása, ami
lehetővé teszi a nagyobb ellenállást a Fényesség nyomásával szemben. Az Őslelki megkülönbözik a lelkitől azzal, hogy a Szeretetet már ismeri és megszorozza az erejét. Az Isteni-lényszerű ismeri a Szeretetet és az erőt és megszorozza az energiát. Hosszú ám oda az út.
Az eltérés után térjünk vissza az állati csírákhoz. Ezek hasonlóan mint az állatok, lényszerű csírák vagy a lényszerűk az alap nemben tartoznak „lényszerű” –ként nevezve.
A lényszerű erejük kicsike. Oly kicsike, hogy képtelenek megtartani az erős állati formáját.
A lényszerű ereje fokozata szerint osztódnak olyasmi csoportos lelkekbe, melyek óriási
mennyiségű önálló állati csírákból vannak alkotva.
A fejlődésük kezdetén az állati csírák a nehézanyagba vándorolnak, ahol a legprimitívebb állati formák találhatók. Nagyon hosszú fejlődési időszak után elérik az állapotot,
amikor inkarnálódnak a legfejlettebb állati testbe, hogy kifolyólag folytassák a fejlődésüket
a durvaanyagban a legegyszerűbb formáktól, melyeket a vírusok és baktériumok alkotják.
Már csak ebből is látszik, hogy a nehézanyagi formákból lehetetlen megfelelő képet
össze állítani a földi fogalmak szerint, mivel ezek a formák különösen primitívek. A durvaanyagban a vírusoknak és a baktériumoknak közel ezerszer nagyobb lényszeri erejük van
mint az álltai csíráknak, melyek először mennek a nehézanyagba.
A durvaanyagi fejlődés folytatódik a sejtektől, gombáktól, koralloktól, puhatestűken keresztül égész magasabb formákig. Ebben a stádiumban elérkezik a szélesebb osztás a rovarok és halakra, ahol a fejlődés folytatódik e nemek legmagasabb formájához, ami
a rovaroknál a méhecskék és hangyák és a halaknál pedig a delﬁnek. De egyes halak nem
fejlődnek bizonyos idő után a delﬁnek felé, de kétéltetű és hüllőkön keresztül a madarakhoz. A madarakon keresztül szintén folytassák a fejlődésüket azok az állati csírák, melyek
rovarként fejlődtek.
A madarak egy nagy fejlődési sort jelképeznek kis kolibri madarkáktól, magasabb fokozati hattyúk és gólyáktól a énekesmadarakig, továbbá ragadozókra és egészen a legmagasabb madár formára a sasra. Ezután a madarak az emlősökig fejlődnek.
Felvilágosításként szükséges hozzá adni, hogy itt nem a durvaanyagú testek fejlődéséiről van szó, de a tudatlan állati csírák fejlődése a tudatos állatok felé, tehát a lényszerű
erők szorzási folyamata.
Továbbá fontos felhozni azokat a formákat, melyekben az állati csírák kezdik respektálni a tudatos lényszerűt, mely segíti őket. A madaraknál ezek a hattyúk és gólyák, a halaknál a delﬁnek és a kétéletűknél a kígyók. Egyen az itt nevezett három formán keresztül
muszáj fejlődésképpen átmenni minden állati csírának. Ez kb. akkor van, amikor a lényszerű ereje bilionszor nagyobb mint a lényszerű ereje egy teljesen tudatlan állati csírának. Ez
a lényszerű erő már olyan, hogy először megőrzi a lelke bizonyos formáját a földi halála
után.
Az állati csíra fejlődésében bekövetkezik az utolsó szakasza, az egész eddigi fejlődés átkel az emlősökhöz. Az emlősök legalacsonyabb formáitól, melyeket a rágcsálók jelképezik,
folytatódik a … kérődzők, zsiráfokon keresztül disznókhoz és vízilókhoz. Ezekben a stádiumokban az állati csírák lényszerű ereje kb. harmincszor nagyobb, mint mikor először
kezdték respektálni tudatosan a lényszerűt. Az állati forma oly erős, hogy már jelentékeny
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ideig megtartja kb. nyolcvan százalékos lelki formáját.
A fejődés folytatódik majmokon, fenevadakon keresztül egészen a három legmagasabban levő állatokhoz – lóhoz, kutyához és az elefánthoz. Ezekben az utolsó inkarnációkban
az állati csíra eléri a legnagyobb lehető lényszerű erőt, amilyet a Földön elérhet. Ez azt jelenti, hogy már képes megőrizni a lelke szilárd formáját és tudatos állattal válik. A lényszerű ereje kb. százszor nagyobb azzal ellentétben, mikor először kezdte respektálni a tudatos
lényszerűt és a tudata majdnem eléri az emberi újszülött színvonalát. A további fejlődésük
folytatódik az anyag felett.
Ezen a helyen fontos megemlíteni az emberek durvaanyagi testek fejlődéseiről.
Az utolsó életük után kutya, ló vagy elefánt formában inkarnálódtak ezek a ma már kihalt majmok fajába, és a fejlődés folytatódott az úgynevezett ősembereken keresztül egészen a legmagasabb formáig, melybe az emberi lélek inkarnálódott. Mivel az emberi lélek
nem inkarnálódott az összes előkészített állati testbe, ezekbe állatok inkarnálódtak, de alacsonyabb fejlődési fokozatúak mint az állatok, „ősemberként” nevezve ma. Ezek teljesítették a küldetésüket és többé nem inkarnálódtak a Földre.
Az emberi lelkek kizárólag Atlantiszon inkarnálódtak, állati lelkek más kontinenseken,
mivel a fejlődés az egész Földön egyszerre zajlott. Mai csontok rábukkanása valójában
azoké az állatoké, melyek kipusztultak, mivel a testeik nem állatként voltak megszabva,
ezért nem tudták megállni a helyüket a természetben lévő harcban.
Állati csírák fejlődése a teremtésben egyetlen Törvénnyel irányul, szükséges mozgás
Törvényével. Csak a szükséges mozgásban növekedhet az állati csírák lényszeri ereje. Ez
a mozgás vezet az úgynevezett természetben lévő harchoz, tehát ahhoz, hogy csak az, ami
hajlékony és erős megállja a helyét, és ami nem távlati, kihal. Különböző világi községekben millió éveken keresztül a durvaanyagi feltételek ellenére, mint a légkör, ásványok, növények stb. különböző durvaanyagi fejlődésékhez jött az állati test. Természetesen,
a különbségek nem a végtagok mennyiségében voltak, de a nagyságban, színben, egész
külsőben vagy a fogak mennyiségében. Így hát sok forma, amelyek a Földön vannak, hasonlóak mint más világi községekben, sokak viszont különböznek.
Mint mindenhol máshol, itt is az emberek vétkeztek. Az ész befolyása alapján beavatkoznak a mozgásba és megbontják az állatok fejlődését. Sok formát óvnak a kihalástól, és
így fékezik a nagy körforgást.
A nem távlati faj kihalása után az állatok birodalmában egy kis ideig egyensúly kitérés
jön létre. Ez kényszeríti a többi állatokat felérni a helyzetet, ami a növekvő mozgáshoz vezet és a lényszerű erő növeléséhez, tehát a fejlődéshez.
Az embernek védeni fontos a természetet, ez azt jelenti, hogy ne pusztítja és önként ne
avatkozzon bele. Még a beavatkozásuk után is a lényszerűk felérik és a javukra lehet. Példaképpen égy mű tó építését lehet említeni, vagy erdő kivágása föld megszerzésére, ami
mindig csak a tudatos lényszerűk jóval hagyásával lehetséges! Országból országba ne legyenek az állatok hordozva, amelyek oda nem tartoznak, és ne óvja azt aminek a pusztulásba kell mennie!
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17. A CSOPORTOS LÉLEK
Már ismerős, hogy az állatoknak nincs saját lelkük azonnal, de ez fokozatosan, úgy nevezet
csoportos lélek kis részecskéiből összeáll. E cselekedet mélyebb megértéséhez szükséges
a teremtés képét szélességbe kitágítani, mivel eddig önöknek nem egyértelmű, hogy is
pontosan áll össze ez a lélek.
Képzeljék el a csoportos lelket atomként az anyagban. Maga az atom ám az anyag részecskéje, de önmaga nem képes nagyobb egységeket alkotni. Csak fokozatos összecsődüléssel jönnek létre a molekulák, amiből kifolyólag óriási mennyiségű molekula tárgyakat és
dolgokat alkot, melyek körül vesznek.
Hasonlóan van ez a csoportos lelkeknél is. Egyes részecskék nem kezelhetik a durvaanyagi testet, ezért elsősorban erősödnek, konkréttan a nehézanyagban. Ott annyira megerősödhetnek, hogy sok élet után képesek más állati részecskékkel első összhelyeket
alkotni, melyekben legalább kettő állati részecske úgy egyesül, ahogy ez a két atom egyesülésénél történik egy molekulába.
Ehhez az összecsatoláshoz még fontos egy valami, ami ezeket a részecskéket egyben
tartja, az összekötő erő. Ez az erő működik úgy az anyagi atomok egybecsatolásánál,
ahogy az állati részecskék összekapcsolásoknál is. Az anyagban, összecsatolás közben ám
ez a főáramlat sajátos univerzális Erőnek a mellékes kiugrása, mely egész teremtésen át
árad. Valójában ez a Bika hatása, mely mint az egy a négy szárnyas állat közül a Teremtő
trónját őrzi.
Ez az Erő életerős és a hatásában azok a lények cselekednek, melyek a szigetelő sávot
lakják a teremtés egyes szintjein, mivel összecsatolják ezeket és egyben lehetővé teszik a lények átmenését. Az Erő leggyengébb hatásait egyenes áramlat kisugárzásában az állati részecskék használják, hogy az állati lélek összecsődülését alkossák.
A durvaanyagban az első állati összecsődülés alkotása után folytatódik az állatok fejlődése a gombákon keresztül, melyek valójában átmenetet jelentenek a növény és az állati
birodalmak közt, továbbá a vírusok, mikrobákon keresztül az első férgekig, úgy ahogy
a biológiából ismerik, ahol ez a fejlődés jól van bemutatva.
Fokozatos átélésnél ezek az összecsapások növekednek, mivel mindinkább erősebb és
stabilabb formájukat szerzik meg, egészen a legmagasabban kifejlődött állatokhoz, az emlősökhöz.
Az emlősöknek már nagyon állandó lelki formájuk van és módozatukban, bár még
mindig „tudatlanoknak” nevezzük, már bennük van a jövő tudat sejtje. A legmagasabb fejlődést, melyet a Földön elérhetnek, az az állatok, melyekben először emberi lelkek inkarnálódnak. A hasonnemű vonzalom Törvényéből nyilván tudják, hogy a tudatuk már nagyon
közeli a lelki szikrácskák tudatához. Alapban véve ám nagyon különböznek, mivel az állati
csíra vagy az állat mindig olyan lény marad, melynek nincs szabad akarata. Ezzel szemben
a léleknek van szabad akarata.
Az állati csírák a tudatos állatok további fejlődésükhöz felé mindig összecsapódnak új
és új állati részecskékkel, melyeket a teremtés minden szintjén találhatóak.
Eltérésben attól, hogy az emberi lélek csak megismeréssel haladhat felfelé, szóval a saját tudata bővítésével, emellett az összecsatolás egyes lelkekkel a különböző szinteken nem
következik be. A lélek saját tudata bővítéséhez használja ugyanazt az Erőt, mely a lelkek
esetében a Sason keresztül jön, és azt okozza, hogy a megszerzett tudat saját tulajdonná válik és lehetetlen elválasztani tőle.
Most megkérdezhetitek, hogy lesz azok lelkek tudatával, melyekre az ítéletben bomlás
vár, amivel minden sötétséget elvesztenek, amit megszereztek, mert a sötét tudat nem szállhat felfelé*. Itt is nyilvánul az Isteni Törvények tökélyei, ezért elég ha azt mondjuk: „Sza* Előadás: „Tudat”
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bad akarat.”
Igen, úgy van. A tisztítás fájdalmas folyamata úgy folytatódik, hogy lélek a kifejezhetetlen kínszenvedése alatt, amiben csak a saját akaratát éli át, szabadon eldönti, hogy ezt már
nem akarja. Ez a kívánság automatikusan feloldja az összekötő erőt, mely csatolja a lelket
az illetékes helytelen akaratával, és ez megszabadul tőle.
Ezzel ezt a tudatod ám elveszíti, és a tudatos lélek újból megváltozik tudatlanra, mivel
nincsen eléggé erős fényes tudata. A maga módján elképzelhetik mint egy molekula bomlása, melynél minden helytelen elválik, és végül csak az alap marad, a lelki szikrácska.
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18. A DURVAANYAG
Bár eddig a teremtés egyes szintjeiről már elég sok volt mondva, még mindig nem jött létre az emberekben a helyes kép és még mindig összetévesztik az egyes részeket, főképpen
a ﬁnomanyagot a ﬁnom durvaanyaggal. Ezért fontos most kifejleszteni a teremtés durvaanyagi részét a teljes szélességébe, hogy az egész kép jöjjön létre.
Ahogy ismert, a durvaanyagot három alap fokozatára tudjuk elosztani – ﬁnom, közép és
durva durvaanyagúság. Tudják, hogy a ﬁnom durvaanyagúságban a gondolatok formái keletkeznek, a középben a szavak és a durvában a cselekedetek *. Egyben tudják, hogy az emberi szó formákat alkot a ﬁnom durvaanyagúságban **. Hogy is van ez tehát, hol jönnek
létre a szavak formái?
Valóságban létre jöhetnek úgy a közép, mint a ﬁnom durvaanyagúságban is. Egyformán van ez a gondolatokkal is. Sőt, ezekeken a szinteken nem is lehet elkülönböztetni
a szavat a gondolattól, mivel egyben vannak. A gondolat szó, és a szó gondolat.
Elképzelésként merüljenek bele egy gondolatba. Mit hallanak? Szavakat! Hogyha ebből
kifolyólag kimondják, szavakat vagy gondolatokat mondtak ki? Nincs ebben semmim eltérés.
Most megkérdezik hogy van ez a képletes gondolatokkal? Itt különböztetnünk kell az
anyagi képek közt és a nem anyagi szintek képekről. Azokat a nem anyagikat végképp nem
helyes gondolatoknak nevezni, mert gondolatok az önök ismert értelmében csak anyagiak
lehetnek.
Anyagi képet látva, semmi más, mint egyes szó vagy gondolat formája látása. Ezeket tehát nem csak halhatják, ahogy ez általánosabb, de láthatják is.
Mivel a szavak és a gondolatok egyek, sokszor nincs értelme külön beszélni róluk.
Ezért mikkor egyikről vagy a másikról van mondva valami, mindkettőre van gondolva.
–––
Gondolat. Minden attól függ, honnan származik, a lélekből vagy az észből. Ezenkívül
a tudat alatt is kihívhatja, ami valójában a lélek emlékezete, vagy a test reﬂex cselekedete is
kihívhatja.
Hogyha a gondolatot az érzés vagy a tudat alatt hívja elő, a ﬁnom durvaanyagúságba alkotja a formát, hogyha az ész vagy a reﬂexek hívják elő, a közép durvaanyagban hívják elő
a formát.
A gondolatok szó hangzások emlékezete a közép durvaanyagban van tárolva. A ﬁnom
durvaanyagban olyan gondolatok formái vannak, melyek megfelelnek az érzéki színezetének, és csak abban az esetben, ha valamilyen van.
Az érzési gondolatoknál és a tudat alattinál jelen van az érzés, ezért ezek mindig
a ﬁnom durvaanyagúságban vannak alkotva. A közép durvaanyagúságban majd akkor formálódnak, mikor a fejben szavakba rakják őket.
Észbeli gondolatoknál vagy reﬂexeknél nincs jelen az érzés, ezért sűrűbbek. Formákat
csak a közép durvaanyagúságban alkotják.
Ez az elosztás a gondolatok hatásköréről valójában abból keletkezik, az agy melyik részében jönnek létre.
Ha nagyobb részletekbe akarunk menni, némelyik dolgokat szükséges lesz kibővíteni.
Eddig a durvaanyagúságot három részre osztottuk – durva, közép és ﬁnom. De ez nagyon
egyszerű elosztás és nekünk már nem elég.
Az eddigi elosztásnál nem tudjuk például pontosan megállapítani a helyet, ahonnan
a lényszerűek hatnak a durva durvaanyagúságra. Nem lehet csak lényszeri testük, mert a faj
különbözet túlságosan nagy. Sőt a közép-durvaanyagúsági test sem elég, mivel a közép
* Abd-ru-shin: „Első lépés”
** Előadás: „Emberi szó”
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durvaanyagúság más fajta mint a durva durvaanyagúság. Ezért kizárt, hogy a közép durvaanyagúsági testel mozgatva legyenek a tárgyak a durva durvaanyagúságból ugyanúgy
ahogy kizárt dolog, hogy a durva durvaanyagúsági test a közép durvaanyagúságba kerüljön. Törvényszerűen tehát a lényszerűeknek muszáj hogy durva-durvaanyagúsági testük legyen!
Milyenek ezek a testek, hogy ha a mindennapi durva-durvaanyagúsági látással senki
sem látja őket?
Hasonló cselekedet van az úgynevezett auránál is. Szintén a mindennapi durva-durvaanyagúsági látással nem látni, de már léteznek speciális fényképezőgépek, melyekkel rögzíthetjük, sőt színesen. Ebből egyértelműen következik, hogy ez az aura is muszáj hogy
durva-durvaanyagúsági legyen.
Több kérdés van a szintek egyes szakaszaikról, például:
„Hol jönnek létre és hol cselekednek a démonok és fantomok”? vagy „A rossz szó alakulatai a jó szavak alakulatai mellett vannak vagy ezek alatt”? és sok más.
E kérdések megfeleléséhez átmegyünk az anyagúság ﬁnomabb elosztásához.
A durvaanyagúság minden fokozatát eloszthatjuk három alfokozatra vagy részre –
ﬁnom, közép, durva rész. Most merüljünk bele a durvaanyagúság egyes fokozataiba minden részeivel részletesebben. Bár nem természetes, nem fogunk haladni fentről lefelé, de
fordítva, mert így érthetőseb lesz:
A durva-durvaanyagúság durva része az a rész, amely egyedül ismert önöknek. Látják
a megszokott látással vagy ismerik speciális műszerekkel. Összetevődik az önöknek ismert
részecskékből, melyeket „elektron”, „neutron”, „pozitron” –stb. ként ismerik.
Kozmikus bolygókon kívül itt az emberi és állati testek is keletkeznek. Az emberiség
teste kizárólag a Föld bolygón keletkeznek, mert ezen a bolygón, és csak ezen, összefutnak
az erők minden fajtái e teremtés más részeiből, melyek mint a kisugárzás koszorúját
a nemi erőt alkotják.
A durvaanyagúság e részéről nem szükséges továbbá foglalkozni, mivel jól ismert az
életükből.
A középső rész a durva-durvaanyagúságnak az a rész, amely sugárzásból rakodik össze.
A sugarak valameikét a tudósok bebizonyították és rögzítették, pld. a röntgen sugarakat,
részben az emberi aura kisugárzását is és másokat. Itt ezért láthatóak a betegségek is, melyeket felismerhetjük az aurában.
Nagyon sok sugárzást még a tudósok nem fedeztek fel, de az embereknek, amelyeknél
teljes mértékben nyitva van a durva-durvaanyagúsági látásuk, ezek ismerősek, mint például
a csakrák kisugárzása avagy a zsinór kisugárzása a durva-durvaanyagi és a közép-durvaanyagi testek közt az embereknél vagy az állatoknál.
Ez a zsinór csak élő testeknek van, tehát nem növényeknek. A jelenléte arról tudat,
hogy a durvaanyagi testel még össze lehet kötve a lélek, még hogy ha már bekövetkezett
a földi halál is. Sok esetben sőt a lélek vissza akar jönni a testbe, ami pld. ismert mint
a a Lázár felélesztése vagy jelenkorban ismert klinikai halál túlélése.
Sok esetben ez a visszatérés már nem lehetséges, ennek ellenére a lélek a testhez lehet
rögzítve helytelen akarata következményében, főképpen az anyaghoz valló kötődése végett.
Ezért is a halál utáni testel nem szabad temetésen kívül semmit sem csinálni, mivel a lélek
mindent érezhet.
Az esetben mikor távozik olyan lélek, amely a Magasságokba igyekszik, ez már nincs
össze csatolva a durvaanyagi testével, ennek ellenére ez a zsinór létezik egészen a durvaanyagúsági teste bomlásának kezdetéhez. Ebben az esetben is senki sem jelentheti felelősségteljesen ki, hogy a lélek nem térhet vissza, mert ez is Törvényileg lehetséges, bár nem
fordul gyakran elő, de konkréttan a Lázár esetében megtörtént. Ezért ezzel a testel semmit
sem szabad tenni, de el kell temetni.
Sőt a halotthamvasztás sem helyes. A léleknek, bár a visszatérése már nem jöhet szóba,
nagyon sokszor a Törvény szerint keresztül kell mennie a teste hosszú bomlásán, hogy így
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megismerje, miben hibázott. Hamvasztás esetében ezt nem éli át, meg van fosztva e átéléstől, szükséges neki nemegyszer ez véget újból a Földre megszületnie.
Még fontos megemlíteni a lényszerűeket, mivel némelyik teste az anyag itteni részéből
van. Például szalamandernek a teste sugárzásból van, mert ez a cselekedete alapjából következik. Ezeket a lényszerűeket láthatjuk a leggyakrabban.
A durva-durvaanyagúság ﬁnom része az energiából összetevődő része. Ez az energia
alapjában véve lelki energia beburkolva azzal a legﬁnomabb durva-durvaanyagúsági burkolással. A további beburkolásával keletkezik a sugárzás és még továbbival létre keletkeznek
a legﬁnomabb részecskék a durva-durvaanyagúságban lévő durva részében.
A durva-durvaanyagúság ﬁnom részében cselekednek azok a lényszerűk, melyek durvaanyagi testeik energiából vannak. A testük különbözően, a cselekedeteik szerint, nagy.
Atom nagyságtól egészen óriás nagyságig.
A legkisebb lényszerűk az atomok szintjein dolgoznak, és a testükkel képesek szétmozgatni az anyag kis részeit, ami villamosságként nyilvánul. Sokkal nagyobb testekkel dolgoznak a virágok, kőzet lényszerűi és többiek, mivel sokkal nagyobb erő szükséges a
durva-durvaanyagúság alakításához. A legnagyobbak, úgynevezett nagy lényszerűek, óriási
masszákkal dolgoznak, mint például légi áramlatok vagy tengeri hullámok. A legerősebbek
az anyag folyékony formáival dolgoznak, ami durva-durvaanyagúságban úgy mutatkozik
mint pld. vulkanikus működés.
Valamelyik lényszerűt, melynek teste az anyag itteni részéből van, könnyedén láthatjuk,
különös képességek nélkül. A gyengéd gőzben néha láthatjuk a víz lényszerűit.
Az anyagúság e részében továbbá bekeletkezhet az úgynevezett sötét gondolati formák
létesítése. A vér sötét kisugárzása feltételével, mely a durva-durvaanyagúság ﬁnom részében sötét energiaként nyilvánul, mindenféle gondolati formák, fantom hasonlatosságban,
ezzel az energiával egymáshoz vonzódhatnak és beburkolódhatnak. Mivel hogy a szerzőjével össze van kötve mint valami zsinórral, a durva-durvaanyagúságban ezáltal nyilvánulhat,
ami pld. asztal mozgatás, ajtó csapkodás vagy más megnyilvánulások, egyéb cirkuszi mutatványok mint a testhez tartó vasaló, kanál hajtogatás stb. Így nyilvánulhatnak a maga sötét lelkek is, melyeknek hasonlóan mint a fantomoknál, az ideiglenes testük sötét
energiából lehet.
A fantomok egyéni formájuk a támadó jellegű fantomok. Ezek különböző formában létezhetnek, mint pld. tőrök, nyílok, dárdák stb. melyek egyenesen elérik az áldozat durva-durvaanyagi testét. Mivel ezek a fegyverek nehezebbek mint a lényszerűk teste, ezek nem
akadályozhatják meg a működését.
Sok ilyen fegyver, konkréttan tőrök, elérték az Úr szívét, ezért nagy durvaanyagúsági
nehézségei voltak, melyek a halálához vezettek. Sok ilyen fegyver, konkréttan bárdok és
dárdák elérték a Mária asszony mozgási rendszerét, minek következtében eltörte a kezét.
Sok ilyen fegyver éri el ma is mindazokat, melyek a Fényességhez igyekeznek, minek következtében mindenféle betegségekben szenvednek.
Teljesen sajátságos fantomok formái azok, melyeket az emberek hozzák létre igyekezve
szenté lenni. Ezek a fantomok részben egyenlő oldalú kereszt formáját szerzik meg, amely
mindig sötét, piszkos vagy másképpen sötét és amelynek mindig valamilyen formában megvannak az oldalak görbítve.
Egyetlen amit a fantomok vagy más gondolati formák sohasem, még csak véletlenül
sem nem képesek utánozni, a galamb. Ezért a lelki keresztek vagy más jeleken kívül, pld.
hatszögletű csillag a homlokon, az összes Fénységet szolgáltatónak – galamb jel van a mellükön. Maga a Követek önmagukban viszik az élő Keresztet, mely olyan nagy mint saját
maguk és a Szent Galamb felettük lebeg. A homlokon lévő jelek Alfa és Omega számoknak
felelnek meg.
Ezeket a jeleket a Követeknél, úgy az embereknél is kizárólag lelki látással lehet észre
venni. Sosincs hasonmásuk az anyagi szintekben. Minden ott látható jel csak attól származhat, aki maga e anyagi részének lakója, ami egyenlő a jelek kialakításával mostanában
33

A DURVAANYAG

a Földön. E szerint mindig biztosan megismerhetik, ki és honnan mit hoz önöknek.
Mint a sötét cselekedetek, oly sötét a közép-durvaanyagúság durva része. Sőt még sötétebb, mivel az összes sötét gondolat és szavak alakulatai itt lelnek. Itt lakik az úgynevezett
Földhöz csatolt lelkek többsége és itt található a gondolatok formái sötét vára *. A lelkek,
melyek termelték ezeket a gondolatokat, itt szorosan össze vannak bilincselve és még senkinek sem az ezredévek során nem sikerült megszabadulni. Ezért innen a bomlás felé mennek a kiöntőbe.
A közép-durvaanyagúság középső részében azok a gondolat alakulatok vannak, melyek
viszik magukban a Magasságok felé óhaj jelét. De csak ezt a jelet! Ez végett itt található
a hamis menny folytonos imádkozása és szavak darálása. Ide szükséges jönni azoknak
a lelkeknek, melyek amúgy tiszták, de nem értették meg, mi az imádság. Az ottlétük többnyire nagyon rövid. Meg kell érteniük, milyen értelmetlenek voltak a szavaik és a gondolataik.
A közép-durvaanyagúság ﬁnom része tiszta és fenséges óhaj gondolataival van alkotva,
melyeknek hiányzik az érzelmi színezet. Sok léleknek itt van az ideiglenes hazája. Olyan
lelkek is vannak itt, amelyek már vissza térhettek a lelki birodalomba, de önkéntesen magukra vettek valami feladatot, és azért vannak itt, hogy az alacsonyabban fekvő anyagi részekre hassanak erről a helyről. Egészben véve sok lélek, melyek ezeket a szinteket
alakították, csak átmenőben vannak megállás nélkül, hogy a magasabban lévő teremtés
szintjein folytassák a fejlődésüket.
A ﬁnom-durvaanyagúság durva részében keletkeznek a legnehezebb érzési gondolatok
alakulatai. A teremtésekben ahol nem keletkezett be a bűnbeesés, ezek az alakulatok nem
sötétek. Minden földit érinti. Önöknél, ahol a bűnbeesés bekövetkezett, ez az egyik legsötétebb Föld környéke. Sokkal sötétebb és szörnyűbb mint a közép-durvaanyagúság durva
része, mert az érzelmileg alászínezett gondolatok és szavak sokkal erősebbek mint azok az
észbeliek. A földi szavakat elég érzelmileg alászínezni, amivel teljesen megváltozhatják
a cselekedetüket.
Ezt a ﬁnom-durvaanyagúság durva részét jelenleg nem lakja senki a lelkek közül. Azok,
akik alakították sosem kerülnek ide, mert beragadtak az észbeli gondolataikban és szavaikban oly erősen, hogy képtelenek a közép durvaanyagúságból megszabadulni és fellépni ide.
Sőt az ottani sötét gondolat formák vára rák alakulatként túlnőtt ebbe a sávba és az ott
odabilincselő lévő lelkek innen merítik az érzelmi erősítést.
A ﬁnom-durvaanyagúság középső részében nehéz alakulatok keletkeznek, de nem sötét
érzelmi gondolatokkal teli, mint pld. fantasztikus gondolatok, hitetlen emberek gondolatok
alakulatai, hamis nézetek a halálutáni életre, melyek egész sávokat alkotnak, úgynevezett
hamis mulatás mennye, a folytonos misék hamis mennye is itt van. A lelkek, melyek ezeket
a gondolatokat termelték, az útjukon leghosszabban itt tartózkodnak, földi számításban
száz évek telnek el, amíg megértik, miben gondolkodtak hamisan.
A ﬁnom-durvaanyagúság ﬁnom részében kizárólag fényes gondolatok vannak, melyeknek alapjuk a Magasságokban tartó óhaj. Ezek a gondolatok gyönyörű várak teli illatos
kertjeivel formáit szerezték meg, közepette az Isteni templomával. Sok jószívű lény cselekedik itt, melyek gyönyörű emberi gondolkodásból keletkeztek.
Ebben a részben nagyon röviden tartózkodnak a lelkek. Azokat segítik, melyek nem teljesen tudatosak és szükséges a Földre inkarnálódni.

* Előadás: „A gondolatok világa”
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19. ATLANTISZ
Mesésen emlegetett föld, az Atlantisz. Nem csendesültek eddig a súrlódások, létezett e, bár
a tudósok a tenger alatt megtalálták a maradványait a földgömb végén.
Kérdezik, milyen vége ill. milyen kezdete lehet egy földgömbnek?
Mindennek a teremtésben meg van a saját kezdete és a vége. A földgömbön nem találjuk meg a határt, de a kezdetet és a véget igen.
A földgömb kezdete az a pont, melyben az Erővel van összekötve. Földileg ismert, de
nem tudják a pontos elhelyezését. „Bermuda háromszög” –ként ismerik.
Ebben a sávban az egyik pontos helyen, egyetlen pontban a Föld összevan csatolva az
Erővel. Durvaanyagúságosan úgy nyilvánul mint térség és idő csatlakozója. Mint áthatolhatatlan falként álnak a lényszerű őrök e pont körül és minden élőt ﬁgyelmeztetnek, hogy
kerüljék ki ezt a helyet, mert az Erőt nem bírják elviselni.
A lényszerűk és az állatok engedelmeskednek a ﬁgyelmeztetésnek és széles ívben megkerülik ezt a helyet. Csak az emberi lélek süket és vak és folytonosan a veszélybe vetődik.
Ezért ezeken a helyeken felmondják szolgálatukat a gépek és a műszerek, mert a lényszerűek, melyek segítették a működtetésüket elhagyják. Ha ezt követően az ember a lehorgonyozott pont hatása alá kerül, a teste nem bírja ki az Erő hatását és egy másodperc
töredékében szétbomlik a fényesség durvaanyagúsági részecskéire.
Ez ugyan olyan hatás, mint a fekete lyukban azzal a különbséggel, hogy csak minden
élőre van hatással. Ezzel meg van magyarázva az összes rejtélyes hajó elhagyása vagy a rejtélyes műszerek viselkedésük közvetlenül a baleset előtt.
Rövid eltérés után térjünk vissza a Föld kezdete kérdéséhez. A pont, melyet említettük,
az a pont, melyen keresztül átmegy a valóságos kelet határ, ezért a Föld új napját jelenti.
Figyeljük az utat ezen a napon.
Első kontinens ahol kezdődik a nap a Földön, ez Amerika. Ne nézzék a jelenlegi cselekedetét, mivel az emberek úgy be sötétítették, hogy lelkileg szükséges volt elsüllyeszteni
mint valaha az Atlantiszt. Durvaanyagúságilag évszázadokig fog tartani az elsüllyedés.
A múltban az Amerika nagyon fontos hely volt. A partjain a lényszerűk tüzes fejlődésük ment végre, amit helyesen felfogtak, ezért ma is az Amerikát „piros tüzes kontinens” –
ként szólítják. A lényszerűk tüzes fejlődésük segítőképes harcát jelenti. Ezért van ezen
a kontinensen olyan sok fenevad.
Amerika mögött óriási óceán felület van sok szétszórt szigettel. Az élet keletkezése sávja ez. Ebben az óceánban és ezeken a szigeteken fejlődtek a lényszerűek első testei. Ezért az
eddigi legnagyobb szigeten, melyet rosszul neveznek mint „Ausztrália kontinens” megmaradtak a legöregebb állati formák. A szín is rosszul volt felfogva, mert nem zöld hanem sárgának kell lennie. Azért sárga, mert a tojás sárgája az élet alapja a tojásban.
E mögött mint a harmadik a sorrendben egy óriási kontinens érkezik a földgömb északi
oldalán, az Ázsia. A nyugati részét rosszul nevezték el mint „Európa kontinens”. Ázsia
a lényszerűk viharos fejlődésének kontinense, az ellentétek kontinense. Az Ázsia nagy trópus részei váltakoznak a sivatagokkal, folytatva enyhébb sávval és az északon jeges területekkel végezve. Ez a kontinens a lényszerűk fejlődésé szempontjából a legfontosabb, mivel
itt létezik az összes forma. A kontinens színe olyan mint a természet színe, zöld.
A földgömb déli részén a negyedik kontinens van, az Afrika, amely ám csak a maradéka az eredeti Atlantisznak. Az Atlantisz katasztrófa idejében az Afrika homokkal és sóderral volt elárasztva. Fekete mint a szén az a kontinens mely megszabott azok a lényszerűk
fejlődéséhez, melyek az erőben remegnek. Ez az oka annak is, hogy itt hatalmas állatok
vannak, melyeknek a helyes fejlődésükhöz forró éghajlat szükséges. Ezért itt fejlődtek az
állati testek, melyekbe később az első emberi lelkek inkarnálódtak.
A bájos kék Atlantiszi kontinens. Az egykori területén ma tenger terjed, de nem így
volt az valaha. A Föld végén utolsó kontinensként fejlődéshez kiszabva azoknak, akik utol35
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sóknak jöttek ide, az emberi lelkek. Nem tudjátok elképzelni, milyen kárt okoztatok azzal,
hogy elhagytátok ezt a kontinenst. Csak itt volt a megfelelő földi kisugárzás, mely támogatta az emberi lelkek fejlődését. Az összes többi kontinensen jobban vagy kevésbé alkalmatlan, minek a következménye a rengeteg betegség, melyek gyógyítása lehetetlen.
Az utolsó, ötödik kontinens az éjféli kontinens, fehér és Fekete kontinens, az Antarktisz. Az északi földgömb részén fehér, Arktisz-ként rosszul elnevezve, a déli földgömb részen fekete. A minden mást összekötő kontinens, egyetlen kontinens, ahol folyton nap és éj
van, és ezért nevezhetjük „első kontinensnek”. Azok a lényszerűk fejlődnek itt, melyek
óhajuk az örökös Fényesség. Ne ﬁgyeljétek milyen hideg van ott, nekik szükséges a megértéshez, milyen messzi vannak még a Fényességtől. Ez az egyetlen kontinens, ahol minden
állatot „tiszta” fogalommal lehet elnevezni.
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20. A TIZENKETTŐ KAROSSZÉK
Fehér sziget messze az ősteremtés felett. Közepette a kristály vár arany asztallal a közepén.
Az asztal körül tizenkét karosszék és mindegyikén mint a ragyogó nap ül Egy. Az asztal
közepén fehér-ezüstös kehely melyből csodaszép zene hangzik, hívatlan hallásnak megközelíthetetlen. Mint a leggyönyörűbb hattyúk éneke hangzanak a tónusai.
A Fényesség Fehér Oszlopa merül a serlegbe és a Fényesség oszlopában áll az Első
a tizenkettő közül. Emeli a serleget. Ezernyi csengettyű ﬁnoman hangzanak a szent ének
leggyönyörűbb tónusaiban annak a becsületére, amely Van.
A serlegből röppen a Fehér Galamb. A serleget kezébe fogadja a Második a tizenkettőből. Piros Rózsa, mely az Ő kezeiben lévő serlegből jött ki, lehetővé teszi az édesebb illat
létre jövését mint a legédesebb nektár.
A Serleget fogadja a Harmadik a tizenkettőből. Hűs szellő kíséri a Liliomot, mely sorra
került, hogy az illatával bársonyos szín keletkezhessen.
És a Serleget a negyedik fogadja a Tizenkettőből. Az Ő kezére Galamb, Rózsa és Liliom száll. A serlegbe süllyednek, amely pirossá változik, a Szent Grál.
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21. A HÁROM KAPU
Ragyogó templom áll magasat a teremtésben, hívatlan lépéseiknek megközelíthetetlen. Ennek ellenére csábító és zarándokot kérető, hogy felkeresse. Három út vezet ehhez a templomhoz és a mindegyik végén kapu van.
Első út, első kapu. Aranyból van. A zarándok nem sajnálhatja az aranyat, hogy ehhez
a kapuhoz jusson. Arany angyal az őre a Szó lángoló kardjával.
Közeledik a zarándok és az őr felszólítja: „Mondjál le az aranyról, melyet megszereztél!” Aki nem tud válaszolni, távoznia kell.
A zarándok mosolyog és átadja az aranyát, melyet valaha is szerzett, az önzetlen Szeretetet. Az őr odábbáll és nyitja a kaput. A zarándok szárnyakat kap, az Igazság szárnyait, és
így felismeri, mi az a hűség.
Már várja a hintó, mellyel vándorol a második úton a második kapuhoz, fehér kapuhoz,
mely fehérebb mint a legtisztább hó, a Tisztaság kapujához. Itt várja őt a második őr, a fehér angyal, mely így szólítja: „Add át a kincsed, melyet magaddal hoztál!” Aki nem tud
válaszolni, távoznia kell.
De a zarándok mosolyog. Leveszi a szárnyait és átadja az őrnek. Az őr odábbáll és
nyitja a kaput. Belép a zarándok és a hallgatottság köpönyegét kapja, mely által megismerheti, mi a Tisztaság alapjában véve.
Már várja őt a hintó, mely elviszi az utolsó kapuhoz, piros kapuhoz mint a tüzes rózsa,
a Szeretet kapujához. Itt várja a harmadik őr, a piros angyal, és így mondja: „A kincseket
már átadtad, most ad oda azt, amiről azt gondolod, nem a tied.” Aki nem ismeri a választ,
vissza kell fordulnia.
De a zarándok mosolyog és átadja az eredetét, hogy jutalomként életet szerezzen! Angyal odábbáll és nyissa a kaput. A zarándok ballag a gyémánt úton a teremtés csúcsához,
a ponthoz, melyből származik és amit sosem léphet át. Ott van az utolsó kapu, melynél
nem szükséges az őr, mivel maga a zarándok az őr. Belép és őrzi, senki sem menjen keresztül rajta. Ezzel egy csodaszép virággá változik, melynek gyümölcse a teremtés gyermeke.
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22. AZ ISTENI TRÓN FOKOZATAINÁL
Álljatok meg, lények, nézzetek körül! Az Isteni trón fokozatainál áltok. Nem tudják elképzelni, milyen fenség veszi körül. Nézzetek körül, és emeljétek a látásotokat felfelé és nézzétek, hogy lássátok, mit is követel tőletek az Istenetek!
Tizenkét fokozat van az Isten trónusa előtt, ahogy a teremtésnek is tizenkét része van,
ami tizenkét tónus, tizenkét szín és tizenkettő szám. Úgy ahogy az oktávában, ahol hét tónus és öt fél tónus van, így osztódik minden ebben az arányban.
Emeljétek a látásotokat és nézzék azt a tizenkettő fokozatot, hogy megértsétek, milyen
legyen az utatok a teremtésen keresztül. Ismeritek a Törvényt „ahogy fenn, úgy lenn is”,
ezért e fokozatok megismerésével megismerhetitek a teremtést vagy fordítva, egész teremtés megismerésével megismerhetitek ezeket a fokozatokat.
Az első fokozat, vagy jobban mondva, a tizenkettedik fokozatot a teremtésben mint
a teremtés mozdulatlan anyagi részét ismeritek. Ez fokozat, ahová vetve vannak a kis magocskák, hogy nagy fák nőjenek belőlük. Ez a lassú érés fokozatja. A teremtés sejtjét képviseli.
Tizenegyedik fokozatot a „lényszerű kör-ként” ismeritek. Ez az a lényszerű teremtés része, mely éleszti a halott anyagot. A munkások fokozatja, melyek építik a későbbi teremtést.
A tizedi fokozat nem ismerős, mert átmenetet jelképez a teremtés lényszerű és lelki részei közt. Elválasztó sáv fogalmát ismeritek, szigetelő részlet a teremtés lelki része alatt. De
ez a sáv nincs élet nélkül. Ez az első sáv z öt közül, melyek egyenlőre részetekre ismeretlenek. Jobban elképzelhető mint átmenet sáv, ahol azok hatnak, melyek az átmenet stádiumában vannak a lényszerű szintről a lelki szintre.
Kilencedik fokozat a lelki fokozat, ahonnan származnak a tudatlanok és a azonnal tudatos lelkek is. Elképzelhetitek mint a keresés fokozatja, ahol a megteremtett keresi önmagát.
Ne tévesszék ám a saját „én” megismerésével, amely a teremtés anyagi részének van kiszabva. Itt arról a megismerésről van szó, hogy a lényszerű és az angyali erősebb fajta a teremtésben. Ez az út az alázat megértéséhez vezet.
A nyolcadik fokozat megint ismeretlen, ez a szigetelő szféra a teremtés lelki és őslelki
részek közt. Úgyszintén ahogy az előző szigetelő szférában, itt is azok hatnak, amelyek az
átmenet stádiumában vannak a két szint között. A szárnyuk ugyanis nem elég erős, hogy
felvihetné őket a teremtés őslelki részébe, de elég erősek ahhoz, hogy ne keljen lelépni
a teremtés lelki részébe.
A hetedik fokozat az őslelki fokozat egészen a hattyúk Szigetéhez, mely a teremtés közepe. Ez a főiskola fokozatja, ahol az Igazság van oktatva. Ezért itt találhatók az előkészítő
segítség és szent híresztelés szigetei, mivel ezek mindig az Igazság Törvénye alapján történnek. Érettségi vizsgaként lehet elképzelni a földi viszonyokhoz képest.
A hatodik fokozat az őslelkiben van a hattyúk Szigetétől a Grál Várig. Ez a hűség fokozatja, ahol az őslelkiek megismerik a lényszeri elkötelezettséget és az őslelkiek a lelki hűséget. Egymásnak átadják, hogy így jobban megérték a mások cselekedeteit. A földiben
nincs erre hasonmás.
Az ötödik fokozat megint ismeretlen, mivel ez megint az átmenet fokozata. Megint
olyan lények vannak itt, melyeknek a szárnyaik gyengék, hogy feljebb vihesse a teremtés
isteni-lényszerű részébe, de elég erősek ahhoz hogy ne csökkenjenek az őslelki részbe.
A negyedik fokozat az isteni-lényszerű fokozat. Arkangyalok, melyeknek hazájuk itt
vizsgáznak a Tisztaság cselekedetéből. Ezért vannak szárnyaik, melyek ebben a Törvényben remegnek. A Földön jelenleg nyoma sincs a Tisztaság után, ezért a cselekedete ismeretlennek fog látszódni és nem fogjátok érteni.
A harmadik fokozat ismeretlen, mert ez szigetelő szféra, ahol azok vannak, melyeknek
a hűség gyémánt köpönyegjük nem eléggé erős ahhoz, hogy oda mehessenek, ahol azok
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vannak, melyek az Isten Irgalmából vihetik a lénytelenség szikráját. Ám de túlságosan erős
ahhoz, hogy a Tisztaságból keljen vizsgázniuk.
A második fokozat „Határ-ként” neveződik. Ez azok fokozatja, melyek mondhatják,
hogy az Isten Irgalmából elfogadhatták a lénytelenség szikráját. A Földön megismerhették,
hogy hatnak, még ha a cselekedete annak, melynek hazája ez a fokozat, érthetetlen volt és
érthetetlen is kell hogy maradjon.
Az első fokozat, vagy ha akarják a tizenkettedik fokozat a lény származása fokozatja.
A titoktartás köpönyege borítja be azokat, amelyek hazaként nevezhetik. Ez a fokozat,
meglepően, a legmegérthetőbb, mert hasonmása a földi növények gyümölcsei. Ez azért van
így, mert csak azok, melyeknek itt a hazájuk, mondhatják, hogy teljes mértékben szolgálják
az Istent. Mindenki más ezt csak tanulják.
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23. A SUGÁRZASOK KERESZTEZÉSE
A teremtés fenti részében, az isteni- lényszerű és isteni-lénytelen birodalmak határ sávban
a boldogok arany szigete van, arany városok városa. Semmi mást, csak az Isten akarata teljesítését ismerik azok, amelyek ezt a helyet saját otthonukkal nevezhetik. És e sziget felett
a teljes érintetlenségben bárki számára a teremtettekből a legszentebb titkok titka rejlik, az
isteni-lénytelen birodalom.
Senki sem a teremtettek közül sosem juthat be ide. Senki sem a teremtettek közül ezért
nem nevezhető isteninek. Isteni jelentősege hogy az isteni-lénytelen birodalomból származó.
Nem tudják elképzelni az Isten áldozatát, mikor az Isten-Atya elküldte Jézus Fiát az isteni-lénytelen birodalmából a pici Földre, az Ephesus világ helység mélyébe. Hogy üdvösséget hozzon az embereknek a Szavában, vándorolt az Isten Fia a legmagasabb
Magasságból a teremtés legnagyobb mélységébe.
Próbáljuk megközelíteni ezt a birodalmat. Csak nagyon hasonló kép lesz, mivel senki
sem a teremtettek közül sosem lesz képes megérteni a Magasságot.
Isteni-lénytelen birodalmát két fokozatra lehet elosztani. A legmagasabb, nulla fokozat,
mely az Isten-Atya, és az Isten birodalma, ahol mindörökké a Jézus Isten Fia a Királya.
Az Isten-Atyából áradó erő tovább árad a Fiaiba az Isteni birodalomban, melyek külön
hatnak, és mégis Egységben az Isten-Atyával. Erő a Fiaiban kereszteződik és a sugárzás
koszorúját alkotja a teremtésbe. Ez a sugárzás koszorúja a legmagasabb, ami a teremtésnek
adható és amit a teremtettek megérthetnek.
Aki megérti a sugárzás koszorúját, megérti az egész Szavat, mely adva van a teremtésnek. Ám ne képzeljétek egyszerűen, mert az Isteni birodalomban minden Szó valaki, aki
Van.
Minden sugárzás a Hármastörvényből származik – Szeretet, Tisztaság és Igazság Törvényei, melyek egységben a Tökélyt alkotják. Ez a Háromegyéniség titka. A teremtésben
a Szeretet a hasonnemű vonzalom Törvénye, Tisztaság a súly Törvénye és Igazság a fordulat működés Törvénye. Egyben a tökéletes egységet alkotják a mozgás Törvényében. Csak
a Szeretet csatol egybe a hasonneműségben, csak az érzelmek Tisztaságában van elrejtve
a felfelé haladási lehetőség és csak az Igazságban van aratva az, ami vetve volt. Csak ezekben a Törvényekben van elrejtve az ismeret, mi az a mozgás.
Az Isten Fiai sugárzásuk koszorúja árad a Szeretet sugarában az Isten birodalma Királyától a Jézustól, és a teremtés Királya Imanuel sugarában a Parzivalon keresztül mint
a legtisztább Kapu a teremtésbe.
Rajtuk keresztül szállnak lefelé a sugárzások az Isten trónus fokozataira, melyet úgy is
nevezik mint a „Határ a Teremtő és a teremtés közt.” A nulla fokozatán ennek a Határnak
van az Isteni trónus négy őre. Ezek a legendákkal körül írott állatok a Bárány, Bika, Oroszlán és a Sas. A legnagyobb hűséget képviselik, amelyről elképzelést sem lehet csinálni.
A Bárányban a Tisztaság és a Remény sugárzásai kereszteződnek. Ezért a Bárány az az
állat, amelynek állati arca van, és ezért Alázatot kisugároz a teremtésbe.
A Bikában az Isten Akarata és a teremtés Királya sugárzásai kereszteződnek. Ezért
a Bika Erőt sugároz a teremtésbe.
Az Oroszlánban a Szent Lélek és a Tisztaság sugárzásai kereszteződnek. Ezért az
Oroszlán Bátorságot sugároz a teremtésbe.
A Sasban kereszteződnek a teremtés Királya és a Tisztaság sugárzásai. Ezért a Sas fenséget sugároz a teremtésbe.
A Határ eső fokozatán Mária, Irmingard, Merkúr, Oriel és Zeusz vannak. A Szó Lovagjai, melyek a teremtés Királya mellett lehetnek, az Úr mellett, a Szent Grál mellett mint az
Ő őrei a Grál Vára legmagasabb fokozatán a teremtetteknek. Itt van az isten szikra eredete,
melyet a teremtettek magukban viszik. Isten szikra ám nem isteni.
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Mária veszi át a Magasságokból a Szeretetet a Jézus Isten Fiától és az Erő sugarán az
Imanuel teremtés Királyától tovább sugározza a teremtésbe.
Irmingard veszi át a Magasságokból a Tisztaságot és az Erő sugarán az Imanuel teremtés Királyától Parziválban lehorgonyozva tovább sugározza a teremtésbe.
Merkúr veszi át a Magasságokból az Isten Akaratát és mint a követ az Erő sugarán az
Imanuel teremtés Királyától Parziválban lehorgonyozva tovább sugározza a teremtésbe.
Oriel veszi át a Magasságokból a Szent Lélek Akaratát és az Erő sugarán az Imanuel teremtés Királyától Parziválban lehorgonyozva tovább sugározza a teremtésbe.
Zeusz veszi át a Magasságokból az Igazságot és mint a követ az Erő sugarán az Imanuel
teremtés Királyától Parziválban lehorgonyozva tovább sugározza a teremtésbe.
Négy állat, Bárány, Bika, Oroszlán és Sas a Határ egyik fokozatán veszik át a kisugárzást a négy szárnyas állattól a Határ nulla fokozatáról és tovább sugározzák a Szeretet és
Tisztaság sugarán, Máriától és Irmingardtól a teremtésbe.
Az ősteremtés csúcsán, ott, ahol a Grál Vára alsó szintje van a teremtésben, a hű őrök
és Grál Lovagjai vannak Od-shi-mat-no-ke, Leilak, Oroszlán és Merkúr. Az Imanuel teremtésnek lévő közvetlen kisugárzásából származnak. Ne tévesszék őket az első négy őslelkűvel, amelyek a kisugárzás tőlük fogadják, ezért egyforma neveket viselnek.
Od-shi-mat-no-ke a Bárány kisugárzását fogadja az Isteni trónus fokozatairól, tehát a
kisugárzásokat jelképezve a Tisztaságot és a Reményt. Od-shi-mat-no-kenek tökéletes női
lelki alakja van és az ősteremtésbe a Szeretet sugarát sugározza.
Leilak fogadja a Bika és Bárány kisugárzását az Isten trónusa fokozatairól, tehát a kisugárzást mely jelképezi a teremtés Királya Isten Akaratát, Tisztaságot és Reményt. Leilaknak ideális férﬁ bátorság lelki alakja van és az ősteremtésbe az Igazságot sugározza.
Az Oroszlán fogadja a kisugárzást a z Oroszlántól és Báránytól az Isten trónusa fokozatairól, tehát a kisugárzást, mely jelképezi a Szent Lelket, Tisztaságot és Reményt. Az
Oroszlánnak ideális férﬁ hős lelki alakja van és az ősteremtésbe a Tökélyt sugározza.
Merkúr fogadja a kisugárzást a Sas és Báránytól az Isten trónusa fokozatairól, tehát
a kisugárzást, mely jelképezi a teremtés Királyát, Tisztaságot és Reményt. Merkúrnak ideális női lényszerű lelki alakja van és az ősteremtésbe a Tisztaságot sugározza.
Az Isten-Atya Erő és Tisztaság keresztezése, az Isten Fiai által, az Isten Akarata, melyen át jött, létre és fenntartva van a teremtés. Ez a minden teremtés élő Törvénye, E nélkül semmi sincs. Ez az a Szó, amelyről az volt mondva hogy: „Kezdetben vala az Íge, és az
Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.”
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24. ALFA ÉS OMEGA
„Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.” Két szám, két betű;
két szám Nulla és Egyes, két betű Alfa és Omega. Az Egyes szám ami Pont, a Nulla szám,
amely Kör. A Pontból sugároz az Erő, Erő, mely élő Erő. És ez az Erő az Isten Fiai.
Szeretet, Igazság, Tisztaság, Akarat, Remény, Szent Lélek és az Úr. A hét szó egysége,
melyek Erő. És az Erő tovább ment. Felkelt belőle a teremtés Kapuja.
Nulla szám a Kör, a Pont következménye, az Erő következménye, az Ő kisugárzása.
A Nulla számból keletkeztek azok, melyek egyedül az Isten kisugárzásából kilépnek a teremésbe. Négy szárnyas állat az őrei az isteni-lénytelen birodalmában. Fogadva az Isten Fiai
közvetlen kisugárzásait ezeket keresztezik, ezzel alkotva a Törvény Keresztjét, az Igaz Keresztjét, az egyenlő szárú Keresztet a teremtésbe.
A végtelen messzeségben ettől a Kereszttől a kisugárzásaiból keletkeznek azok, melyek
„teremtettek” –nek nevezhetőek. A kisugárzás kör mozgása az Erő sugarában hozza létre
a teremtés négyzetét, amely Kör a Kereszt körül. A Kereszt négy szára: felfelé Sas, jobbra
Oroszlán, ballra Bárány, lefelé Bika.
Négy szárnyas állat a szent Háromszög jelével. Három drágakő díszíti a homlokukat –
sárga jászpisz fent, ami a Tisztaság, zöld Zafír jobbra, ami az Igazság és piros rubin ballra
amely Szeretet. A Kereszt közepette az Erő árad, amely fehér gyémánt.
A Kereszt titka feltárva –tizenkét plusz egy kő alkotják a tizenkét fokozatot, tizenkét
irányt, az Izrael tizenkét törzsét és az a tizenharmadik, felismerhetetlen.
A tudat csúcsa. A Szó háromnegyede a tizenkét törzs a teremtésbe, egy briliáns a felismerhetetlen Szó része, tehát az Alfa és Omega betűk.
A teremtésbe ez a Szó formája van sugarazva:
A Kapu Kereszt, a Szeretet Rózsa, az Igazság kék Tárnics, a Tisztaság egy fehéren ragyogó Liliom, az Akarat napos Pitypang, a Remény hatalmas Sas, a Szent Lélek tiszta fehér Galamb, az Úr fehér Nefelejcs, az Erő tüzes Villám és minden záródik a tiszta
Gyémánt körében.
Ezen felül nincsen semmi!
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25. AZ ÚJ TEREMTÉS
Sugárzik a Kereszt. Fehéres-aranyan küldi sugarait a teremtésbe. A Kereszt nyílik, és Rajta
keresztül mint Parziválon, a teremtés Kapuján, árad az Igazság Ereje, mely mint a sugárzás
koszorúja a Hármastörvényt tartalmazza. Erő, mely formája a Fehér Galamb. Fehéren ragyogó, lebegő, türelmetlenül a szárnyait lobogtatva és siető. A Galambtól elválik a Rózsa,
Liliom és a Kard- Szeretet, Tisztaság és Igazság. A Háromegyéniség titka, a Törvény titka,
a Szó titka.
A térségbe megszólal a Szó „Légy Fényesség!” A Fény Törvény és leszáll a Liliom,
Rózsa és a Kard, melyek egybe sugárzó Keresztet alkotnak. Szállnak lejjebb és a kisugárzásukból a Vár van felépítve, a Magasságokban lévő Vár. Új Szentélyek Szentélye az isteni-lényszerű birodalma határán. A Király a trónusra ül. Királyok királya, Szent Grál. Nehéz
fehéren-aranyozottan csillogó függöny elválasztja a Várat a teremtéstől.
A függöny szét válik. A Kereszt ki repül, Kereszt, mely Szó és Törvény a teremtésnek.
Az Őskirálynő gyengéd kezeivel köpenyt rakja a Királyra. Varázs mosoly, gyengéd rózsaszín arc, piros száj, sötétkék szem, barátságos tekintet. A gyengéd kéz simítja a Királyt és
mondja: „Menj és teljesítsd az Isten Akaratát. Uralkodj a teremtés felett, mely Rajtad keresztül jött létre.”
Gyengés Úrnő rózsaszín ruházatban mint a legkecsesebb Rózsa és a legkecsesebb
Hölgy hűvös fehérben mint a legnemesebb Liliom a Királyhoz csatlakoznak. Az első isteni-lényszerű burkolatban kilépnek a teremtés isteni-lényszerű részébe. Tizenkét országa
van ennek a résznek. Mindenhol szövés és forr a cselekedet. A Király kisugárzásából azok,
melyek azonnal tudatosak lehetnek, szorgalmasan dolgoznak, hogy először fogadhassák Őt.
Az arany hintó elvan készítve a Szónak, mely formát szerzett. A legnemesebb lovak húzhassák ezt a hintót.
Előszeretettel néznek a Király és Hölgyek szemei az alkotásra, mely létre jött és továbbá keletkezik. Lejjebb és lejjebb, ami által a teremtés szélesedik.
A messzi távolban létre jött a szent Templom. Templom, mely Grál Vára nevet viselheti. Huszonnégy Legidősebb várja a Királyát. Nyílik az arany rács, kapu a Grál Várába. Az
arany trónuson a Király és az ezüstös-arany asztalok mögött a Hölgyek ülnek. A jobb karja
felé Mária mint a Szeretet, ball karja iránt az Irmingard mint a Tisztaság. Háromegyeniség
a teremtésben. A titkok titka a teremtésben, a Szent Grál.
Királyok Királya felemelkedik, Szent Grál a legfehérebb fehér ezüsttel csillogva a Magasságba emeli a kezeit. A Kereszt ragyogva sugárzik és a feje felett a Galamb lebeg. Áradozva az Istent a szent nevét mondja. És az a szent név a „Légy Fényesség!”
Az Atya-isten Ereje az Imanulelen át a Parziválon keresztül a Grál Várába érkezik és
a Szent Grál az Abd-ru-shin- ban lehorgonyozva tovább sugároz a távolba. Nehéz sötét lila
függöny húzódik el. A Szent név „Légy Fényesség!” a teremtésbe hangzik.
Az isteni-lényszerű része mindegyik tizenkettő országában tizenkettő hely keletkezik az
őslelki részben. A legmagasabb részében, a Szentélyek Szentélyében a Szent Grál marad
mint a kapcsolat kezessége. Erő egész világokat hoz létre, mely köröző mozgások által az
őslelki birodalmat hozza létre. A végén a Patmosz halványkék szigetén új vár keletkezik,
Grál Vára hasonmása. Artus fejedelem a trónjára ül, hogy mint a gondnok ébren legyen
a lelki rész felett.
Az Erő tovább hatol. A teremtés őslelki részének minden városában keletkezik a teremtés lelki részének tizenkettő utcája. Forgó Erő tovább csökken, a végén a Grál Vára utolsó
lelki hasonmása keletkezik, melynek hercege az Amfortasz. Lényszerű birodalom megtetézi a teremtés mozgó részét és a Zeusz vállalja az uralmat a lényszerű Grál Várában az
Ölümpuszon.
A tudat utáni óhaj teljesítése alapján érkeznek a lényszerűk és lelkek a tizenkettő anyagi
házukba a lelki birodalom egyik utcáján, melyek világ község-ként nevezhetőek el. Sok ti44
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zed millió évekbe telik, amíg a tudatosan lényszerűek a mozdulatlan anyagból új bolygókat
és napokat alakítanak, hogy ezeken lelkek és lényszerűek érhessenek.
És úgy mint minden évben, a Szent Galamb napján létre jött egy új teremtmény, ahol
tizenkettő lényszeri-anyagú világ község van egy lelki utcán, tizenkét lelki utca van egy őslelki városban, tizenkettő őslelki város egy isteni-lényszerű országban és tizenkét isteni-lényszerű ország van egy teremtés négyzetében. Évről évre a Szent Galamb napján,
mindörökké, létre jön az ilyen teremtés a teremtés után.
Emberi lélek, mely kisebb vagy mint a porszem legkisebb porszeme, hajolj meg alázatban!
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26. EGY TEREMTÉS MEGSEMMISÜLÉSE
A Hegyen áll az, aki Kereszt, áldást adja a Földnek. A kezéből kirepül a Galamb, mely
csatlakozik a Tisztaság erejével Magasságokból áradva. Szivárványos híd körülveszi a Galambot és ebből a szivárványból tizenkettő színes sugár sugárzik, melyek harmonikus akkordban oktávot alkotnak.
Tizenkét színes sugár összefut a Szent Grálban, ahol egy pontban találkoznak. Az, mely
Kereszt, emeli a Szent Grált, mely harmonikus akkordban csengető tónussal szólal meg.
Az Erő kezd pirosan forrni és bugyogni. Viharosan, oly viharosan, ahogy még talán sosem. A Szent Grálból bugyog a piros sugár, mely ezernyi kis világocskára hasonlóan fényesen világít az égbolton. Szökőkút, az Erő tűzijátéka.
Legöregebbek térdelve és alázatosan várják a áldó Erőt. Csend, mely bekövetkezett
a szentes várakozásban, hirtelen hang félbeszakítja, mely hatalmasságával mennydörgést
említi. Ez a hang, ez a Szó, mely az Isten.
Újonnan csend van, melybe hatalmas orgona ünnepélyes tónusai szólalnak meg. Csak
most kezdenek a kicsike Erő szikrácskái, melyek kibuggyantak a Szent Grálból, ﬁnoman
remegni és lassan csökkennek az áldottakra.
A terem még több Fényességgel telik meg. Oly fehér, hogy szinte megvakít. A Fényesség oszlopában lángokat lehet megpillantani, melyek mögül érezni az Isten Látását.
A Szent Grál túlvilági fényességgel sugároz és a viharos bugyogás óriási méreteit szerzi
meg. Ennek ellenére egy csepp sem folyik ki.
Az, amely Kereszt, érkezik a Szent Grálhoz és elsüllyed benne, hogy bekövetkezzen
a beteljesülés.
Magasra, nagyon magasra van emelve a Szent Grál, hogy a Szent Galamb kirepülhessen
belőle, a trónusára ülve.
A Teremtés megsemmisült és a Szent Grál Királya vissza tért a származásához.
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27. A SZENT GRÁL KARDJA
Költőkkel körülírt, sokakkal ünnepelt és másokkal nem megértett a Szent Grál. Edény,
melyben folyton forr és bugyog, amely az Erő kezdőpontja a teremtésbe, ez a Szent Grál.
Ám hogyan lehet egy edény szent, hogyha szent csak az Isten lehet? Vajon lehet valaki
más is szent, mikor a szentség Ővele nagyon szorosan össze van csatolva? Milyen joggal
van a Szent Grál így elnevezve? És hogy tovább a fogalmak mint pld. a megszentelés, kiszentelés, szentelt, melyeknek gyökerük szintén a „szent” szóban van?
Ezek a kérdések nem könnyűk. Sőt, a legnehezebbek közé tartoznak, melyeket a teremtett megérthet. És léteznek még hasonló kérdések, melyek ehhez fűződnek:
Lénytelen csak az Isten. Jézus az Isten Fia szintén lénytelen? És lénytelen a Szent Lélek
is? És az Úr? Mária asszony? És mi az a lénytelen szikrája, melyet az Irmingard kisasszony
viseli? Volt ez az aktus, hogy megkapta, törvényes cselekmény?
Ezek a többi kérdések, melyek lehet hogy még nehezebbek mint az elsők. A válaszok
ám több mint egyszerűk, és éppen ezért sokuknak nehezek:
„Szent és lénytelen csak az Isten.”
Ebben a válaszban több van elrejtve, mint gondolják, mert ebben van elrejtve a nagy titok, a Háromegyéniség titka, mert ha az Atya és Fia Egyek, akkor nincs Köztük különbség
a szentségükben vagy a lénytelenségükben.
Sőt, némelyik keresztények ezt eltalálják a fogalmakban Isten-Atya, Isten-Fia és Isten-Szent Lélek. Nem teljesen helyes, mert Isten Fia az Isten Fia és Szent Lélek az a Szent Lélek. Saját magukra sosem használták az „Isten” fogalmat, mert ezt csak az Isten viselheti,
mellyel ők Egységet alkotnak. Így ők is szenteknek nevezhetőek és érthetően, lénytelenek.
A teremtés csúcsán a Grál Vára és a Parzivál Király, mely a teremtésnek uralkodik.
Lénytelen magja van, melyet kívülről az őslelki testének ruházata burkolja. Nevezheti magát vajon Ő is „lénytelennek”? A test szempontjából nem. Ez ugyanaz, mint mikor az Isten
Fia a Földön ember volt. De valóságban igen, mert úgy ahogy a földi ember nem a test, de
lélek, úgy a Parzivál sem nem ősteremtett, de az Egység része. És ehhez elérkezik az Abd-ru-shin és a Mária asszony, melyek mint a Parzivál kis része a Földön voltak és ezután
visszatértek oda, ahonnan származnak, a Grál Várába. A magjuk is nem lényszerű volt, hanem lénytelen.
És lám, a Háromegyéniség titka sejteti, hogy az Egység elemei többen mint hárman
vannak. Hányan? Itt csalódniuk kell. Hogyan tudhatják mint a teremtettek megérteni a választ olyan kérdésre, mikor a ismeretük határán túl már csak két egyéniség van.
Tudják meg, hogy senki sem lehet lénytelen, ha nem ilyen a származatából, tehát ha
nem az Egység eleme.
Ezzel vissza térünk a lénytelenség szikrája kérdéséhez. Tudják, hogy a teremtésben
minden a Törvény szerint működik és semmi sem véletlen jelenség. Egyben tudják, hogy
bármilyen teremtett, bárhogy irgalmazva, nem lépheti át a származása határát. Ez egyben
válaszol, hol lehet a Kisasszony, amennyiben lénytelenség szikrája van, és milyen ajándék
ez valójában.
A magja lényszerű úgyszintén, ahogyan az összes lény lényszerű. Kívülről erre a magra
ellehetett helyezni a lénytelenség legﬁnomabb köpenyét, mely mint a védő burkolat lehetővé teszi a létezést azokban a részekben, melyek határosak az isteni-lénytelen birodalmával.
Ott a teremtettek e burkolat nélkül nem bírnák ki a Fényesség nyomását, mely ott kihat.
Most térjünk vissza a „Szent” fogalomhoz. Az előzetesek alapján senki sem fog meglepődni, hogy annak, amit ezzel a szóval meg lehet jelölni, muszáj hogy saját lénytelen magja
legyen. Másképpen tehát nem lehet a „Szent Galamb” fogalomnál sem, melynek magja
a Szent Lélek része és amely így látható formában megjelenik a Szent Grál felett.
És másképpen nem lehet a maga Szent Grálnál sem, melynek magja muszáj hogy lénytelen legyen és maga a piros edény csak a külső forma, melyet megszerzi a teremtésben. Ez
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a Parzivál része, jobban mondva Kard része, mely az Ő egységéhez tartozik. A Kard második része Földön volt az Abd-ru-shinban és a harmadik része mint a Mária asszony, mert
ez a Kard az Ítélet élő Kardja, tehát a Szó, mely szintén az Egység része.
És ezért ez a Kard egyben az Élő Víz forrása is, tehát az edény, melyből kifolyik az Élő
Víz, és ez a Kard egyaránt kétélű, melyet irgalommal megajándékozott költők láthatták
a Parzivál szájában, a trónusán ülve. Rózsa van kiábrázolva az Ő élén, hogy innen szigorú
Szeretettel elbírálja azokat, melyek meg akarnak hajolni a Király előtt.
Még marad megmagyarázni a „megszentelés” fogalmát. Megszentelés egy köpönyeg,
mely elhelyezhető a teremtettekre és teremtett dolgokra is, és amely mint az antenna össze
csatolja azzal a hellyel, ahol azok vannak, amelyek szentek.
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28. AZ ÁLDÁS EREJE
Az áldás, teremtésbe adott fogalom az őskortól, nagy érzést kifejezési fogalom, fogalom,
mely, összecsatol a Magasságokkal. Ezt a fenséges fogalmat, úgy mind minden mást, lerántották az iszap alföldjébe. Lerántották azért, mert már nem tudják, mit is valójában jelent
az áldás.
Az áldás egyenlő a megszenteléssel. Ahogy már maga a „megszentelés” fogalom mondja, olyan cselekménnyel találkozunk, mely Magasságokból érkezik, mivel csak az Isten
szent! Csak az Isten tehát megszentelhet valamit. Bármilyen földi művelet, melyek végre
vannak hajtva, csak a kérés külső formája a megszentelési Isten Ereje kiküldéséhez. Az,
hogy ez az Erő e cselekedetnél valójában ki e lehet küldve a részt vevőktől függ.
Csak ott, ahol a tiszta akarat többséges, jöhet létre a valódi megszentelő aktus. A Megszentelés mindig a Magasságokból érkezik mint az Erő, melynek látható formája a szentelt
Kezek. Ezek a Kezek szállnak lefelé egyes teremtési részek burkolatait kapva, egészen
a legalsóbbik, lelki burkolatig.
Lelki burkolatnak nem az áldási Kezek a formája, de köpönyeg, melynek az alakja attól
függ, kire vagy mire van a szentelési Erő küldve.
Lelki köpönyeg az áldott személy vállára van téve, mivel a származásával összecsatolja
őt a Magasságokból jövő Erővel és védi őt a rossz cselekedet előtt. Mivel a köpönyeg még
a legkisebben sem lehet foltos, csak olyan ember vállára lehet tenni, amely maga egyedül is
belsőleg tiszta. Azonnal mikor ez az ember valami helytelen cselekedetet hajt végre, muszáj
ezt a köpönyeget azonnal megvonni, mert foltos lenne.
Mindegyik ilyen köpönyegnek különálló őrzője van, mely éber a Tisztaság felett. Ez
nem az ember lelki vezére, de valaki, aki sosem volt a későbbi teremtésben. Angyalnak nevezik.
Angyaliról még részletesebben nem beszéltünk, mert ezeknek a cselekedetei kizárólag
az anyagi teremtésen kívül vannak.
Mindenki, akinek át van adva a megszentelési köpönyeg, ezzel megkapja a megszentelt
kardot is, mely kizárólag csak azt szolgálhatja, hogy az így megajándékozott védje a köpönyeg tisztaságát, tehát a saját Tisztaságát. Sohasem, és ezt meg kell hangsúlyozni, ez sohasem nem más fegyver, de mindig kard.
Természetesen, a köpönyeg elvonásánál azonnal a kard is elvan vonva. A jelenség vagy
hiányzás szerint lehet megismerni, hogy valakinek van vagy nincs a Tisztaság védő köpönyege. A köpönyegtől eltérően ennek a kardnak a burkolata egészen a közép-durvaanyagúságból van.
Keletkezik a kérdés, valaki utánozhassa e ezt a kardot, hogy ha nincs Tisztaság köpenye. Utánozhassa a nagyságát és az alakját, ám de nem tudja utánozni az alapvetőt, a származását, tehát a kisugárzását sem. E szerint lehet felismerni az eredetit.
Az, ami eddig bevezetve volt, nem csak a felnőttek megszentelését illeti, de a gyermekekét is. Ne feledjék, a gyermek valójában érett lélek. A korábbi időszakokban, mikor szikrácskák jöttek a Földre, ezek felnőtt korukban sem lehettek megszentelve, mivel nem tudtak
felelősen cselekedni. Majd mikor megszerezték a tudatukat, lehettek megszentelve.
A gyerekeknél más cselekmény érkezik. A megszentelés köpönyegje csak a „tudatlan”
gyermek cselekedetei időszakára van adva, amely után automatikusan levan véve. A kamasz korban muszáj a lelkeknek földileg „felébredni”. Elérkezik a vér kisugárzásának kifejezett változása, ezért ebben az időszakban a lelkeknek általában nincs ilyen köpeny.
Valamikor itt is mintha kivételek lennének, holott valójában semmi kivételekről szó
sincs. Hogyha a lélek tudatosan megismeri a feladatát, már a kamasz korában is megkapja
ezt a köpenyt, nem számítva a földi teste korát, mert a lelke mint a tudatos felnőtt a feladatába kezdett. Ilyen cselekmény ám nagyon ritka.
Az emberek áldásukra még egyet szükséges megemlíteni. Nem automatikus a kérés
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alapján! Kizárólag lelki Törvényekkel rendelkezik és a következő három feltételnek szükséges a megvalósítása:
Első sorban, az, aki a megszentelést földileg közvetíti, szükséges hogy hivatott legyen!
Másodszor, annak, aki kérelmez vagy akinek a megszentelés kérve van, szükséges
a belső tisztasága! Megtörténik, hogy az anya és gyermekének megszentelése kérelmezésénél csak egyikük van megszentelve.
Harmadszor, ott, ahol a megszentelés végrehajtása történik, szükséges hogy a jelen többsége belsőileg tiszta legyen! Másképpen a megszentelés Erejét a másneműség elűzi.
Következtetésül még említsük meg, hogy van ez dolgok megszenteléseiknél. A dolgok
megszentelése, lehetnek ezek jegygyűrűk, vagy oltári tárgyak, azt jelenti, hogy a lelki köpeny az adott tárgy alkatát veszi magára és beburkolja. A Vendégség esetében a Fényesség
formáját veszi át, mely azt a Vendégséget átsugarazza és ezzel megszenteli. A tárgyak megszenteléseinél szintén hasonlóan három feltételt szükséges teljesíteni, mint az embereknél:
Első sorban, az, amely földileg végrehajtja a megszentelést, hivatottnak kell hogy legyen!
Másodszor, a tárgy mindig valakinek megszabott, pld. kereszt egy konkrét helységbe és
ezzel konkrét embereknek. Ilyen tárgy csak abban az esetben lehet megszentelve, hogyha
azok, amelyeknek kiszabott, belsőileg tiszták!
Hármadszor, ott, ahol a megszentelés végrehajtása történik, az ott lévő többsége szükséges hogy tiszta legyen!
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29. AZ EMBER MEGTEREMTÉSE
Fehér Galamb lebeg a fehér Fényesség áramlatában a oltár felett. Gyönyörű szárnyas Angyal keletkezik belőle ezüst serleggel a mellkasán. Emeli a kezeit és szóródnak belőle mint
a kis fényes szemecskék, apró hó pelyhek, jobban mondva pici fényecskék. Óriási mennyiségű fényecske lebeg úgy, mint a hó a Fényesség oszlopában.
Angyal vissza merül a Galambba és elszáll. De a pelyhek maradnak, hogy elinduljanak
mint a vízcseppek a vándorlásukra a teremtésbe.
Mint pici pelyhek, vagy jobban mondva, pici porszemek jöttetek létre. És pici porszemként is tértek vissza.
„Porszem vagy és porszemmé válsz, ember!”
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30. PONT A TEREMTÉSBE
Időről időre, a Szent galamb napján az Isten kiküldi a Pontot a teremtésbe. Pont, mely
a Pont része, mely Egység, mely a teremtés Királya.
A Király kisugárzásából keletkeznek azok, melyek a lénytelen szikráját viselik. Örvendezve köszönik, hogy létezhetnek.
A kisugárzás nagy, nagyon nagy, mint a víz áramlata. Rengeteg csepp marad a szélén,
formálódó lehetőség nélkül, de az óhajjal, hogy ők is létezhessenek. És így elrepesztődnek
az isteni szikrácskák a kisugárzás áramlatából, hogy létezhessenek. Elválik a lényszerű rész
a szikra lénytelenségétől és a lila függönyön keresztül a teremtésbe indul. Óriási ám ez
a szikra. Nyolcas keletkezik belőle, mely elsőként az isteni-lényszerűben létezhet.
A kisugárzás nagy, nagyon nagy, mint a víz áramlata. Rengeteg csepp marad a szélén,
formálódó lehetőség nélkül, de az óhajjal, hogy ők is létezhessenek. És így elrepesztődnek
az őslelki szikrák a kisugárzás áramlatából, hogy létezhessenek. Elválik az őslelki rész az
isteni-lényszerűtől és a fehér függönyön keresztül a teremtésbe indul. Óriási ám ez a szikra. Négyes keletkezik belőle, mely elsőként az őslelkiben létezhet.
A kisugárzás nagy, nagyon nagy, mint a víz áramlata. Rengeteg csepp marad a szélén,
formálódó lehetőség nélkül, de az óhajjal, hogy ők is létezhessenek. És így elrepesztődnek
a lelki szikrák a kisugárzás áramlatából, hogy létezhessenek. Elválik a lelki rész az őslelkitől és a sárga függönyön keresztül a teremtésbe indul. Óriási ám ez a szikra. Páros keletkezik belőle, mely elsőként létezhet a lelkiben.
A kisugárzás nagy, nagyon nagy, mint a víz áramlata. Rengeteg csepp marad a szélén,
formálódó lehetőség nélkül, de az óhajjal, hogy ők is létezhessenek. És így elrepesztődnek
a lelki szikrácskák a kisugárzás áramlatából, hogy létezhessenek. Elválik a pozitív része
a negatívtól és a zöld függönyön keresztül a teremtésbe indul. Gyengécske ez a szikra. És
egyén keletkezik belőle, hogy az anyag nehéz átélésében megismerje, hogy ő is létezhet.
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31. HÁRMASTÖRVÉNY A TEREMTÉSBE
A teremtés minden fokozatairól már szó volt. Ennek ellenére még mindig nem tudják,
hogy keletkezik a teremtés, tehát miből jönnek létre a teremtés építési elemei, melyeket az
anyagban elektron, neutron stb. néven ismerik, és így miből keletkeznek a lények.
Azért, hogy ezt valójában megérthessék, bár csak részből, szükséges oda mennünk,
ahol az Eredet van.
Az Isten-Atya csak egyetlent sugároz. Erőt, mely Tisztaságban remeg. Az Erőt csak
azok bírják ki, amelyek egyedül is az Ő részei és amelyeket Isten Fiai-ként ismerik. Mást
nem lehetséges erről mondani, bármilyen más elképzelés nem volna helyes.
Az Isten Fiai fogadják az Atya-Isten kisugárzásából a Tisztaságot, mely egységben van
az Erővel és az Atya-Istennél elválaszthatatlan az Erőtől. Ők egyetlenek képesek elviselni
ezt. Ezért semmilyen teremtett, még a legfejlettebb sem mondhatja, hogy közvetlenül az
Atya-Isten kisugárzásából származna, mert ez nem így van.
Az Isten Fiai fogadják ezt a kisugárzást, és mindegyik a saját hatás köre szerint változtatja. Mondhatjuk, hogy a Jézus Isten Fia fogadja a Tisztaságot és továbbítsa Szeretetként,
Imanuel Isten Fia a Tisztaságot fogadva az Igazságot sugarazza, Irmingard Isten Fia a Tisztaságot fogadva Tisztaságot sugaraz.
További Isten Fiai a Tisztaságot fogadva a Hármastörvényt sugarazzák. Azért nem volt
eddig semmisem mondva róluk, mert a hatásuk csak a teremtés felső részig ér el, a Határig, ott véget ér a kisugárzás.
Csak azok, amelyeknek a Határon van a hazájuk, mondhatják, hogy ismerik a Hármastörvényt az egységében, és ezért csak ők viselhetik el ezt a kisugárzást.
Térjünk vissza ahhoz, ami már részből ismert. Szeretet, Igazság és a Tisztaság az Isten
Fiaival sugarazva Hármastörvényként megy a Parziválon keresztül. Ezen kívül a Parziválon
keresztül áthat az Erő és a Tisztaság közvetlen kisugárzása, fényesség és energiaként keletkezve a teremtésbe.
A Fényességről, melyet maga az Atya-Isten sugaraz nem lehet beszélni, mivel ez érthetetlen számukra, mivel az Ő saját maga.
Egyetlenek akik képesek elviselni a Parziválon által sugárzott Hármastörvényt egyben
az Erő és Tisztaság közvetlen kisugárzásával, a önöknek ismert szárnyas állatok az I sten
trónusa fokozatainál. Ők egyedül közvetlen ezekből a kisugárzásokból származnak. A Hármastörvény bennük kereszteződik és megint elosztódik a teremtésbe. Így jön létre a Törvény ismert formája, a körnélküli egyenlő szárú kereszt.
Ez állatok után a Parziválból származó Fényesség nem áradhat önállóan, mivel senki
sem viselné el, ezért szükséges az energia burkolat, mellyel létre jön a fényesség első formája a teremtésben, a Határ fénye, mely a körben lévő kereszt formáját szerzi meg.
Fényesség az energiával tovább árad, egészen a határig, ahol már nem hathat ebben
a formában. Itt egy új energia burkolattal van körbevéve, mivel létre jön az isteni-lényszerű
fényesség és folyamatosan ilyen eljárással az őslelki, lelki, lényszeri fényesség és végül az
anyagi fény.
Fényesség maga egyedül mozgékony a teremtés anyagi részében is. Minden más részecske, melyek keletkeznek belőle, már önmaguktól nem mozgékonyak.
Térjünk vissza a négy állathoz az Isten trónusa fokozatainál. Mindegyik fogadja a Hármastörvényt és kisugározza a Hármastörvényt, ám mindegyik más formában.
A Bárány az Igazság sugarán, Sas a Tisztaság sugarán, Oroszlán a Szeretet sugarán és
Bika az Erő sugarán. A kisugárzásaikból keletkeznek azok, melyeket „lény” –nek lehet nevezni. Ne közvetlenként képzeljék el ezt a kisugárzást, mert valójában a sugárzás keresztezéseit sugarazzák ezek az állatok.
Nézzük, miből keletkeznek az önöknek ismert lények. A Szeretet sugarából az Igazsággal beburkolva keletkeznek a lelkek, a Tisztaság sugarából Igazsággal beburkolva keletkez53
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nek az angyalok és az Igazság sugarából Szeretettel beburkolva keleteznek a lényszerűk.
Mivel saját maguktól nem lehetnének tudatosak, mindegyikük egyben az Erő sugarával van
összecsatolva, ami lehetővé teszi, megszerezni a tudatukat.
A Határon lévő lény a Hármastörvényben kihat, ezért szükséges benne a lelki, lényszerű és az angyali is. Ez a legmagasabb kihatás. A Törvény szerint ám csak lényként van felismerve, mindegy hogy lélek, lényszerű vagy angyali a hatása.
Legtöbben azok vannak, melyek azonnal a Hármastörvénben hathatnak, tehát mint
a lényszerű, lelki és angyali egysége. Sokan vannak akik nem képesek erre. Ezek az átmenetnél a Határ és az isteni-lényszerű birodalom közt szétválnak önálló elemekre – lelkekre,
angyalokra, lényszerűekre.
Lényszerű a legerősebb, ezért a további fejlődésében egyedül halad, és ezért mint egyetlen a teremtés minden részében található. Lelki az angyalival addig egyben fejlődik mint az
arkangyal, holott bekövetkezik a férﬁ és a női arkangyalok elrepesztése.
Azok, amelyek nem juthatnak a tudatukhoz az isteni-lényszerű birodalomban, az őslelki
birodalom határán megint szétrepednek, újból az aktív és passzív őslelki részre és ősangyalira. Az őslelkiek ismertek voltak valamikori nemzeteknek, angyalnak rosszul nevezve.
Az őslelkieknek szintén mint az angyaloknak ugyanis szárnyuk van.
Azok, melyek nem juthatnak a tudatukhoz az őslelkiben sem, tovább repednek. Mivel
az őslelkiek már aktív és passzívra vannak repesztve, most az adás módozat szerint repednek két lélekre és angyalra, mely összecsatolta ezt a két lelket, két férﬁ vagy két nőit, egy
őslelki férﬁbe vagy nőbe. Angyal és ezek a lelkek a lelkiben fejlődnek.
Leggyengébbek ezek a lelkek közül a „lelki szikrácskák”, melyek közé önök közül is
sokak tartoznak. Ezek, eltérve a másik lelkektől, nem képesek a lelkiben fejlődni, ezért
szállnak a fejlődés céljából az anyagba.
Térjünk vissza még egyszer a legmagasabb Magasságokba. Az Atya-Isten kisugárzás
Ereje folytatódik a Fiain keresztül tovább a teremtésbe. Ez az a rész, mely viseli a „Légy
Fényesség” nevet, és ezek azok, melyek Egység. Székhelyük a Grál Vára, melynek vége az
őslelki határán van. Ez által a teremtés keletkezik és ennek köszönhetően tovább tart. Az
Erő pici hatása áthatol egészen a teremtés utolsó részeibe és ez az a titokzatos összeköttetés a teremtésben lévő időnek és térségnek.
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32. A TEREMTÉS RÉSZECSKÉI
Tudják, hogy a teremtés egyes színvonalakból van, melyek szigorúan el vannak választva
egymástól, ennek ellenére egymásba illeszkednek. Keletkezik a kérdés, vajon hogy is van
ez a keletkezés és egymásba illeszkedés.
Nézzük ezt a kérdést a durvaanyagúsági színvonalban. A saját földi látásukkal ﬁgyelhetik a világűrt, ahol nem csak a számtalan csillagokat láthatják, de egyben még nagyobb
részt látnak benne, mely mint egy üres csillagközti térség. És pont ez az üres csillagközti
térség nagyon fontos, mivel végkép nem üres.
A tudósaik már megállapították, hogy ebben a térségben egyéb kisugárzás és energiák
vannak, melyek a durva-durvaanyagúsági színvonalába sorolhatóak. De a legnagyobb részét a tudománynak ismeretlen sötét anyag alakítja, melynek származását nem ismeri. Ez
a sötét anyag energiával és kisugárzással van alkotva, melyet a tudomány nem ismeri, és
úgyszintén egyes helyeken alakítja az egyes anyagok közti határt, és tehát elválasztja a közép- durvaanyagúságot a durva-durvaanyagúságtól, ugyanúgy a durva-durvaanyagúságot
a nehézanyagúságtól. Átmenetek az egyes szintek közt bizonyos speciális „kapuk”, melyeket „fekete lyuk” fogalomként ismerik.
Ezzel a móddal ezek a részek szigorúan el vannak választva egymástól és egyaránt egymásba illeszkednek. A közép durvaanyagúságban is vannak hasonló energiák, melyek elválasztják tőle a ﬁnom és a durva-durvaanyagúságot. Hasonlóan van ez a teremtés minden
részében.
Azt, amit említettünk a világűr hatalmas méreteire, a maga módján az anyag kis méretű
építészi részekre is vonatkozik. Ezek a részek egymástól különbözően nagy távolságokra
vannak, aminek köszönhetően az anyagi tárgyakon keresztül energia és kisugárzás hatol át.
Az, milyen mértékben az anyag ﬁnomabb részecskéi hatolhatnak át a durvább anyagon, attól függ, hogy vannak az egyes részecskék rendezve, tehát milyen kémiai elemekből és milyen kölcsönös összekötetésből van a adott tárgy. Az, hogy a rendezés fontos, láthatják
a gyémánt és graﬁt ceruza példáján, mivel mindkét tárgy szénből tevődik össze, csakhogy
másképpen elrendezve.
Amennyiben át akarnak hatolni a magasabb színvonalból az lejjebbikbe, burkolatra van
szükségük. Ez a burkolat három részből állhat össze. Amíg a bizonyos részen át csak át megy az alsóbbnál, csak az energia burkolathoz juthat. Hogyha a bizonyos részben hoszszabb időre marad, mint pld. testben a Földön, kisugárzás burkolatot is kapnak, mely
kifolyólag összecsatolja önöket a földi test részecskéivel.
A nevezett összefüggések, természetesen a teremtés más részeire is vonatkoznak, mivel
mindenhol egy és ugyanaz a Törvény ismétlődik. A teremtés egyik részében sem ezért
nem mehet át saját magán keresztül valami, mindig csak a réseken keresztül, melyek az
egyes részecskék közt jelen vannak. Ugyanez érvényes a lényre is, melynek a testei a teremtés építési elemeiből áll és efölött az élet szikráját viseli magában, mely a megteremtésénél odaajándékozva volt néki. Így például lehetetlen, hogy a lélek áthatoljon más lelken
keresztül.
Ebben az irányban szükséges tudomásra hozni, hogy a teremtés nem maga a kisugárzás, de csak keletkezett az Isten kisugárzásából, ami lényegében sejteti a lényeges különbséget a lénytelen és lényszerű közt. Az egyenes kisugárzásból elváltak a részecskék,
melyekbe az élet szikrája be lett süllyesztve, tehát a lények, és megmaradt a mellék kisugárzás, melyekből a teremtés építési elemei keletkeztek, tehát az energia, sugárzás és részecskék.
Egyes színvonalain a lény a részecskékből való burkolatot viseli, melyek alkotják ezt
a színvonalat. Ez a burkolat, vagy mondva test a tudat fokozatával keletkezik, ezért a lelki
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szikrácskák „meztelenek”. Lélek a fokozatos fejlődésével a nevét alkotja *, mely egyaránt
a lelki ruházatának színeit is alkotja, tehát a lélek fokozatosan olyan ruházattal borítja magát, mely a színével és alakjával pontosan megfelel.

* Előadás: „A lélek neve”
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33. AZ ANYAGÚSÁG KELETKEZÉSE
A Grál Üzenetéből tudják, hogy az egész teremtés elrepesztésekből áll. Az új teremtés keletkezésénél a lényszerű és lelkin kívül mint mellék áramlat, óriási mennyiségű építészi
elem árad. Az összes határon ezek az építési elemek elrepednek kisebb részekre, mivel az
eredeti erejében nem léphetne a teremtés lejjebbi részébe. Fokozatról fokozatra így halad
egészen az anyagúság legnehezebb részeikhez. Nézzük hogy keletkezi a durva-durvaanyagúság, mivel jelenleg ez áll önöknek legközelebb.
A közép durvaanyagúság részecskéi a szélső határán, ahol a közép durvaanyagúság
szempontjából a hőmérséklet abszolút nulla, megállnak, tehát a gyorsaságuk egyenlő a nullával. A közép durvaanyagúság szempontjából ezennel megszűnt a létezésük, közép és durva-durvaanyagúság határ sávban tartózkodnak. Elérkezik az elrepesztésük. Energia, mely
ezzel felszabadult, ebben a határ sávban marad. Maguk az elrepesztett részecskék, mivel
csökkent az energiájuk, ezennel csökkent a gyorsaságuk is a durva-durvaanyagúsági fényesség gyorsaságára, így leszálltak a durva-durvaanyagúságba.
A durva-durvaanyagúsági szempontjából nem részecskéknek nevezik, de „kvantumenergia” az elnevezésük. Ez pontosan az az energia, mely a durva-durvaanyagúság ﬁnom
részét alkotja*. De nem csak az. Több fajta van ebből az kvantumenergiából, konkréttan
négy.
Első maga az energia, mely a durva-durvaanyagúsági ﬁnom részében marad. Maradó
fajták nem bírják ki az e sáv nyomását, ezért ereszkednek a durva-durvaanyagúság középső részébe. Ezen a szinten marad az a kisugárzás, amely a második fajta, miközben a maradó fajtáknak megint lejjebb kell lépniük, a durva-durvaanyagúság durva részébe. Ezen
a szinten maradnak a harmadik fajta részek. A negyedik fajta túlságosan gyenge ahhoz,
hogy kibírja a durvaanyagúság nyomását, ezért ereszkedik a durvaanyagúság és a nehézanyagúság határi sávba.
Ám ne tévedjenek. Annak ellenére, hogy az „energia”, „kisugárzás” és „részecskék” fogalmak vannak használva, valójában ezek mind különböző fajta kvantumenergia. A teremtés minden részecskéi valójában mindig sok fajta kvantumenergiák.
Most részletesebben nézzük meg a durva-durvaanyagúság durva részét. Említettük,
hogy ezen a részen részecskék maradnak. Ezek még nem az egyedüli atomok. Részecskék
összecsatlakozásaival keletkeznek újabb részecskék és csak néhányszoros ilyen összecsatolási folyamattal keletkeznek az atomok.
A durva-durvaanyagúságának a durva rész alakulás gyorsasága nagyon lassú. Ebben az
összefüggésben sokan kérdezik, vajon hogyan lehet majd látni a beérkező üstököst, hogyha
ilyennek keletkezése millió évekbe tart.
A válasz egyszerűbb, mint tűnhetne. Az üstökös durva-durvaanyagúsági energia burkolata jelenleg majdnem készen áll. Ezennel láthatóvá válik. Mivel az energiája nagyon erős,
magához húzza a világűr kisugárzásának sok részecskéit és ezáltal a kozmikus port, így látható lesz az egész emberiségnek. Ez a magához húzás nem fog millió évekig tartani, mivel
nem durvaanyagúsági bolygó keletkezése cselekményéről van szó, de csak a mágneses
vonzalom cselekményéről.

* Előadás: „Durvaanyagúság”
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34. LÉNY
A látásuk előtt már eltakarták a teremtés új titkait, mivel nagyon durva hasonmás keletkezhetett arról, milyen nagyok az egyes részek. Még nem beszéltünk arról, milyen teremtett
fajták lakják.
A teremtésben minden az Isten kisugárzásából van. Ez a kisugárzás valójában a Szeretet, Tisztaság és Igazság Törvényei. A közvetlen kisugárzásában csak azok működhetnek,
melyeknek származásuk a Határ felett van. Többi teremtett és a teremtés is csak ezek kisugárzás keresztezéseiből keletkezhet.
A Hármastörvény Szeretet, Igazság és Tisztaság keresztezése a négy kombinációt alakítja – Szeretet és Tisztaság; Szeretet és Igazság; Igazság és Tisztaság; Szeretet, Igazság,
Tisztaság.
A Szeretet és a Tisztaság keresztezéséből a teremtés építészeti elemei származnak és
egyben ebből a keresztezésből az Isten ajándéka származik azoknak, amelyek rendíthetetlenül állnak az Ő szolgálatában – lénytelenség szikrája, isteni-lényszerű szikra és őslelki
szikra.
Szeretet és az Igazság keresztezéséből az állatok származnak. Az erejük szerint, hasonlóan mint a többi teremtettek, arra a szintre süllyednek, ahol tudatosan képesek cselekedni.
Utolsó csapadékként az állati sejtek vannak, melyek az anyagúságban első sorban erős állati lélekbe megformálódnak, hogy a további lényszeri fejlődésükben a tudatukat elérjék.
Pontosan a Szeretet az Erő, mely lehetővé teszi az erős lélek forma megszerzését és később a tudatot is.
Az Igazság és Tisztaság keresztezéséből a lényszerűek származnak. Hogyha az erejük
nem elég ahhoz, hogy az isteni-lényszerűben tartózkodjanak, az őslényszerűk határán el
vannak repesztve az őslényszerűkre és ősangyalokra. Hogyha az őslényszerűk nem eléggé
erősek, a lényszerű határán el vannak repesztve lényszerűkre. Mint az utolsó csapadék, tehát a leggyöngébbek, a lényszerű sejtek, melyek az anyagúságban cselekednek, mint pld.
elfek, szilfek, tündérék stb.
Mind három Törvény keresztezéséből a szeraﬁnok származnak. Ezek a Határon cselekednek. Hogyha nem elég erősek, el vannak repesztve arkangyalokra és kerubinokra, melyek az isteni-lényszerűben cselekednek. Hogyha az arkangyalok nem elég erősek, az
őslélek határán őslelkekre és ősangyalokra vannak elrepesztve. Őslelkek valójában lelkek
az eredeti értelemben, tehát ez a lélek teljes fajtája. Hogyha az erejük nem elég nagy, sülylyednek és a lelki határán lelkekre és angyalokra vannak elrepesztve. Utolsó csapadékként
a lelki szikrácskák vannak, melyeknek szükséges a tudathoz fejlődni az anyagúságban.
Úgy ahogyan a lények a tudatuk szintje szerint süllyednek és repednek, úgyszintén a tudatuk erősítése után emelkedhetnek és kapcsolódhatnak. Ahhoz hogy összekapcsolódjanak
és ezzel vissza térjenek a magasabb szintre, ahonnan azelőtt tudatlanul átmentek, szükséges
a határ szintjén ajándékként megkapni a szikrát. Őslelki szikrát, isteni-lényszerű szikrát és
a lénytelenség szikráját is megkaphatja bármelyik lény, tehát nem csak lélek, de lényszerű
is, angyal és állat is. Minden tőle függ, ez az ajándék a teremtés Törvényeiben van, a mozgás Törvényében.
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35. A TUDAT
A lény előadásban meg volt mutatva, milyen kisugárzások keresztezéseiből keletkeznek
a teremtettek. Ám még mindig nem tudják, miért valamelyikük azonnal tudatos míg mások
nem, és mi az a tudat valójában.
A Határ csúcsán lévő kisugárzás keresztezését egy forgó mozdulatnak képzeljék el a három alap áramlatának, melyek a Szeretet, Igazság és a Tisztaság. Ezek az áramlatok forognak annak a kezei közt, mely által a teremtettek keletkeznek.
Saját tudat az Erő, mely árad a Szeretet és a Tisztaság kisugárzásai keresztezéséből. Az,
hogy ebből a keresztezésből a teremtés építési elemei keletkeznek, csak egy mellékes áramlat. A keresztezés fő áramlata a tudat.
A teremtettek az adottságaik fokozata alapján az adott teremtés szintjein csatlakozhatnak ezzel az áramlattal, tehát olyan tudathoz juthatnak, mely lehetővé teszi a cselekedetet
és az ottmaradást. Így keletkeznek az azonnal tudatosak a teremtésben.
Azok, melyek nem képesek befogadni az adott magasabb szint tudatát, lejjebb süllyednek. A tudat fokozatosan apróbb részecskékre omlik, így hát az alsóbb szinteken a teremtettek csatlakozhatnak az így legyengült tudattal, és cselekedhetnek. Az utolsó lény
csapadékok ezután a tudatlan sejtek, lelkek, lényszerűk vagy állatok, melyek csak a későbbi
teremtés átélésében képesek befogadni a tudat leggyengébb részeit, miáltal fokozatosan tudatossá válhatnak.
A tudat valójában a Tisztaság része és a Szeretet az Erő, mely által a lény megtarthatja
a tudatát. Ezért a Szeretet az Erő, mellyel az állati sejteknek szükséges elsősorban kiépíteni
a stabil lelküket, és csak később, mikor már a lelkük erős, képesek magukhoz húzni a Tisztaság részecskéit is, miáltal tudatos állatokká válnak.
Most, mikor már nyilván tudják, hogy jön létre a tudat, megérthetik, mit is jelent, mikor
valaki sötét tudatot alakít magának.
A Szeretet és a Tisztaság Ereje árad és a lélek a cselekedeteivel csak irányítsa. Mikor az
akarata tiszta és nemes, fokozatosan a szikrácska gyönyörű sugárzó lángra változik, melyet
a Szeretet beburkolja a lélek tiszta ruhájába. Hogyha az akarata sötét, piszkos a láng is és
a megvetett Szeretet ereje csúnya ruházatot alakít körülötte.
A Tudat olyan valami, amit a lény birtokol és növelheti, ha az akarata a Magasságokba
van irányítva, de el is veszítheti, ha az akarata fordítva veszi az irányt. Sőt, így megtörténhet az is, hogy az őslélek a lélek szintjére süllyed, ha a cselekedetével eldobja magától azt
a tudat részét, amelynek köszönhetően a teremtés magasabb szintjein cselekedhetett. Újból
szükséges fejlődnie és megszerezni a tudatát úgy, ahogyan azoknak muszáj cselekedni, melyeknek a származásuk a teremtés alsóbb szintjein volt.
Lucifer is azzal, hogy az Ember Fia felé dobta a dárdát, elkövette a lelki gyilkosságot és
eldobta magától a tudata egy részét, miáltal süllyedt. Megtisztítással a kiöntőben lehetetlen
vissza szerezni e tudata részét, mivel már nincs vele összecsatolva. Az emberi lelkek megtisztításuk segítségével vissza szerezheti a tudatát, de ez már új tudat lesz nem az öreg.
Bár ez nem függ közvetlenül a tudattal, szükséges beszélni arról, mire vannak az egyes
teremtettek a teremtésben. Mindegyiknek más a feladata, általában az állatok maguk körül
cselekedeteikkel a mozgást segítik, mivel a Határon lévő Bika Erejében egyesülnek.
A lényszerűk, melyekben nincs lelki, a kiépítés gondjait viselik, tehát a bolygókat alakítják, törődnek a növényekkel. Cselekedeteikkel támogatják a hősiességet, mer a Határon
lévő Oroszlán Erejében egyesülnek.
A lényszerűk, melyekben lelki van, tehát azok, melyek a szeraﬁnból származnak, a teremtés kiépítése gondjait viselik. Cselekedeteikkel a Tisztaságot támogatják, mely hűséggel
és odaadással nyilvánul a Határon lévő Sas Ereje által.
Lelkek a cselekedeteikkel a Szeretetet támogatják, mivel a Határon lévő Bárány Erejébe
részesülnek.
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Ezeken a teremtetteken kívül a teremtés lelki és magasabb szintjein az angyalok is lelnek. Ezek mindig tudatosak, és a cselekedeteikkel a tudat Tisztaságát támogatják. A Határon lévő Sas Erejében részesülnek.
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36. HŰSÉG MINT A TISZTASÁG HASONMÁSA ÉS A LÉLEK
RUHÁZATA
Mikor Ádám és Éva megkóstolták az alma ismeretét, rájöttek, hogy meztelenek. Biztosan
ismerős ez a hasonmás a Bibliából. Ám eddig nem gondolkodtak el e felett közelebbről.
Miért voltak meztelenek? És mi az a meztelenség?
A teremtésben érvényes az a Törvény, hogy az ismeret, mely tudattal érvényesül, a ruházatot alkotja. Ezért mikor a lelki szikrácska először feléled a tudatlanságból, rádöbben, hogy
meztelen, tehát rájön, hogy semmit nem tud, és ez az első ismerete. Ez az első ismeret lehetővé teszi kialakítani maga részére akár egy pici ruhácskát, mely szimbolikusan fügefalevéllel van ábrázolva, mellyel Ádám és az Éva betakarták a meztelenségüket. Kifolyólag az
anyagúsági átélések különböző szintjein a lelki szikrácska tudata bővül, ami által nem csak
hogy fokozatosan változik tudatos lélek iránt, de egyben az új ruházatát is alkotja.
Ez a ruházat, a színe, díszei vagy drága kövei, melyek díszíthetik, attól függnek, hogy
a lélek milyen módon ballag az Isten Törvényei ismerete bonyolult útjain.
Az alap Törvény, mely döntő, a Tisztaság Törvénye. A hasonmását az emberi lélek
a hűségben ismeri meg. Nem Szabad összetéveszteni a földi hűséget a lelkivel, mivel a lelki
sokkal magasabb, fontosabb.
A valódi hűség csak egyet jelent. Hűséget az Istennek, tehát az Ő akarata teljesítését
a létezés minden változatában. Ez az egyetlen és igazi hűség, mely képes ahhoz, hogy a lélek ruházata tiszta és gyönyörű, egyetlen foltocska nélkül. Minden más, ahogy ezután az
ember az Isten Törvényei szerint cselekszik, csatolja ehhez a ruházathoz a díszeket és
a drága köveket, melyek díszíthetik az öltözetet. Ám hogyha a lélek nem cselekszik az Isten Akarata szerint, saját maga ezt a ruházatot piszkítja, így hát koldusként nézhet ki, mivel
az öltözete rongyos, mint a gyilkos, mert a ruházata véres… stb.
Saját akaratával és igyekezetével, tehát az Isten Akarata valódi teljesítésével, az embernek muszáj az öltözetét kimosni és kifehéríteni, hogy újból vissza térhessen oda, ahonnan
származik. Ha egyedül nem képes erre, csak azt bizonyítja, hogy haszontalan a teremtésben, és ezért a végzetes cselekedetben porrá lesz darálva.
„Por vagy és porrá válsz!” Ez az intés mindjárt a Biblia kezdetében található és már évszázadok óta hivatkozva, hogy a saját ruházatra nézzenek.
Térjünk vissza ahhoz a széphez, tehát azokhoz a ruházatokhoz, melyek tiszták, ragyogók. A színük különböző, nem csak fehér, mert attól függ, milyen lélek viseli. Minden szín
szükséges, minden árnyalatban, mivel sokfélék a feladatok, melyeket szükséges a léleknek
a teremtésben végrehajtani.
Ne csodálkozzanak ezért, hogyha az öltözetük színe hirtelen megváltozik egyik színről
a másikra, ez azt jelenti, hogy az egyik feladatot befejezte és a másikat kell elkezdeni. Minden befejezett feladattal növekszik a tudatuk is, így törvényszeresen változik az öltözet is.
Ha ez nem így lenne, ez a megállást jelentené.
Nem fontos hogy a változás nagy legyen, csak kis árnyalat változás is lehet, szép dísz
csatolás, köpeny szín váltás, szimbólum váltás melyet a mellén viseli pld. keresztről galambra vagy fej dísz váltás…
Minél magasabbra száll a lélek, minél nagyobb a tudata, a ruházata ragyogóbb és szebb,
ezáltal több dísze is lehet. Növekszik ám a felelősége is, melyet viseli, ezért ébren kell lennie. Minél nagyobb a lélek felelősége, a támogatása is nagyobb, melyet a Fényességből
kapja, hogy a feladatát teljesítse. Így nyilvánul az Isten Akarata tökéletessége, mely mindenkinek pontosan annyit nyújt, amennyi szükséges, tehát egy szemnyivel sem több vagy
kevesebb.
Igyekezzetek emberek, hogy az önök ruházatuk is ragyogó legyen mint az ezüst, mert
csak így bizonyítják a Teremtőjüknek, hogy teljesítik az Ő Akaratát, és csak így térhettek
vissza oda, ahonnan jöttek, tehát a mennyei hazájukba.
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Igyekezz annak a megértéséhez, ami szükséges…

1. AZ EMBERI LELKEK ÚTJAI A KÉSŐBBI TEREMTÉSBEN
Emberi lelkek milliói vannak egyszerre a későbbi teremtésben. Tizenkét törzs, másképpen
mondva tizenkét kaszt vagy tizenkettő faj. Minden törzsben százhúsz millió lélek. Sokak
a túlvilágon, kevesen a Földön. Ahogy a tenger hullámai érkeznek és távoznak a dagály és
apály körforgásában. Ezer évek ugyanazok, és mégis mindig mások. Tizenkét törzs tizenkettő fajt jelent. Minden lélek átmegy az összesen.
Első törzs a gyermek lelkek törzse. A kezdetében szikrácskák, melyek ismerkednek azzal, hol is vannak.
Második törzs a ﬁatalság törzse, ahol a lelkek ismerkednek azzal, kicsodák is vajon.
Harmadik törzs az érés törzse, ahol a lelkek ismerkednek azzal, milyenek vajon.
Negyedik törzs az érett cselekmények törzse, ahol a lelkek ismerkednek azzal, honnan
származnak.
Ötödik törzs a felnőtt törzs, ahol a lelkek ismerkednek, kihez tartoznak.
Hatodik törzs a visszatérés törzse, ahol a lelkek ismerkednek azzal, kivel vannak.
További hat törzs a hat lelkészek törzse, ahol a lelkek azokat tanítják, amelyek az előző
törzsekben vannak. Így a hetedik törzsben azokat tanítják, akik az első törzsben ismerkednek, hol vannak, a nyolcadik törzsben azokat tanítják, amelyek a másodikban ismerkednek
azzal, kicsodák vajon, a kilencedik törzsben azokat, amelyek a harmadikban ismerkednek,
milyenek is vajon, tízedikben azokat tanítják, amelyek a negyedikben ismerkednek, honnan
vannak, tizenegyedikben azokat tanítják, amelyek az ötödikben ismerkednek, kihez tartoznak.
A tizenkettedik törzs a legmagasabb, ahol nem tanítják azokat, amelyek a hatodik törzsben ismerkednek azzal, kivel vannak, de maguk ismerkednek ezen a fokozaton az úttal, hová.
Tizenkét törzs van egyszerre a későbbi teremtésben, és így az egész teremtés hullámzik
szövésében. Tanítva egyikek a másokat, azok a mások ismerkednek ezzel, és az elsők daliásan menetelnek. Mint mindenben, itt is érvényben van a szigorú Törvény, a hasonnemű
vonzalom Törvénye. És mint a hullámok, bizonyos időben ugyanazok a lelkek a Földön élnek.
Millió éveken keresztül érkeznek és távoznak a lelkek, hogy megint ugyanazokkal a lelkekkel visszatérjenek. Nagyon sok fonál összeköti az összes lelket a Földön, így kötőszövetet alkotnak, mely mint egy gyönyörű szőnyeg hullámzik és a lelkeket egybecsatolja vagy
elválasztja. Őskortól ugyanazok a lelkek tanítottak, ugyanazok a lelkek vezettek, ugyanazok
a lelkek segítettek.
Gonosz a mai időszak, nagyon gonosz, mivel az emberek megsértették a teremtés harmóniáját és a Földre sokan olyanok jöttek, melyek nem tartoznak ide. Nem azok a rosszak,
vagy sötét indulatúak, de azok, amelyek a későbbi teremtés más törzséből vannak.
Tizenkét törzs az hat pár, hat hullám, melyekben érkezniük kellet volna a lelkeknek
a Földre. Az első és a hetedik törzs után a második és a nyolcadik következnek, ezek idehúzzák a harmadik és a kilencediket, így folytatódik a hatodik és tizenkettedikig, hogy
a fordulat működése Törvényében megint az első és a hetedik jöjjön.
Manapság ám a Földön egyszerre mind a tizenkét törzs jelen van, így keletkeznek
a konﬂiktusok és akadályok, mert egyesek nem értik a másokat.
Fordulatos változások követték a Földön az időszakokat, melyekben változtak a törzs
párosok. Az elfeledett Atlantisz időszakában szerkezetek és templomok voltak. Új templomok oszlopaival egyaránt az emberek az ehhez hivatottjain keresztül az ismeret Szavát fogadták.
A későbbi teremtés időszakait lelki kor-ként ismertek. Tizenkétszer tizenkét korig tart
a lelkek fejlődéséhez a későbbi teremtés. Az utolsó kor érkezik, a Vízöntő korszaka, fordulat ideje. Korszak, melyben csak a hatodik és a tizenkettedik törzsbeli lelkeknek lehetett
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volna a Földön lenniük. Sokan vannak azok, amelyek a későbbi teremtés folyamatában
megismerték, hol vannak, kevesebben vannak azok, amelyek megismerték, kicsodák vajon
és legkevesebben vannak azok, amelyek megismerték, honnan is vannak. A többi törzsben
nincsenek emberek.
Tizenkét törzs az tizenkét fokozat, teremtés tizenkét része. Tizenkettő fokozat a tudatlanságtól egészen a legmagasabb tudatig. Azok, melyek azonnal tudatosak lettek, segítették
a magasabbik törzsekből azokat, melyek mint a tudatlanok igyekeztek ezeken a fokozatokon felszállni.
De jaj neked ember, jaj! Akaratosan beavatkoztál a teremtés szövetébe és megszakítottad az áramlat emelkedését. Csak azok, akik millió évekkel ezelőtt megismerték, hol vannak, vajon kicsodák, milyenek vajon, honnan vannak, kihez tartoznak és kivel vannak, csak
ezek léptek tovább a magasabbik törzsbe és másokat taníthatnak. A többiek a saját eszükkel elnyomták ezt a tudatod a háttérbe, így hát süllyedtek.
Hazai visszatérés csak azoknak lehetséges, melyek tudatosak, tehát azoknak, amelyek
legalább a hetedik törzsből vannak. Az őskortól érkeztek a segítségek, vagy a már azonnal
tudatosaktól a hetediktől egészen a tizenegyedik törzsig vagy az őslelkiektől a tizenkettedik
törzsből. A legnagyobb nyomorban, tizenkettedik órában a Magasságból érkezett a segítség
hozzátok. Segítség, mely minden törzsön kívül van. A segítséget mindig eldobták, mivel
nem ismerték meg. Letépték az alacsonyság iszapjába és mindent átfordítottak.
Mit csináltak a Szóból? Egyházi dogmát! Nem a múltban, de a jelenben érvényes ez!
A felséges Szóból, Magasságokból érkező Szóból, Szent Grál Szavából, úgyszintén ahogy
a kétezer évvel ezelőtt az Isteni Fia Szavából dogmát csináltak. A Szó testé vált és önök
közt élt és az emberek a Szavat nem ismerték meg!
Szemforgatók, mit gondoltok, hogy a Szavat megismerni olvasást jelent, hallgatást, dicsekedést?! Képmutatók, mit gondoltok, a Szó életbe hozása a kereszt hordás?! Képmutatók, mit gondoltok, hogy értitek a Szavat?!
Sosem, jól ﬁgyeljenek, sosem értették meg, mit jelent a Szó életbehozása. Hiába volt kiáltva: „Meggyőződésben éljetek!”, hiába volt kiáltva: „Menjenek és vizsgálják!”, hiába volt
így kiáltva: „Figyeljék a másokat és ezzel maguk tanuljanak!”
Szertárakba elzárkózva, elzárt csoportokba a Szavat olvasták, de saját magukat nem
vizsgálták a Szóban! Másokon látták a hibákat és szemforgatóan szemet hunytak: „Hát nekünk is vannak hibáink!” Szemforgató volt, mivel ezek a hibák az önök hibái, de önök
nem akartak tanulságot venni ebből!
Kultuszt csináltak a Szóból. És nem csak a Szóból, de mindenből – a vallásból, helységekből, oltárból, keresztekből… mindenből! Hódolták a Szavat, Trigont, saját kereszteket,
Hegyet, piramist, tanítványokat vagy az arany kereszt viselőket… mindent hódoltak, de elsősorban saját magukat!
Félre az ilyen cselekedettel, szemforgatók! Félre! Az érkező időszakban már nincs helye. Mindazok, melyek így cselekedtek, százszor rosszabbul vannak mint azok, amelyek
a Szavat sosem ismerték!
Ámen!
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Millió évek elteltével, amióta megérkeztek a teremtésbe, újból itt van önöknek az új iskola.
Új abban, hogy ez az első. Szükséges visszatérni az Atlantisz idejébe, hogy megtanulják
azt, amit már abban az időben kellet volna.
Nem teljesítették még csak a lelki iskola első osztályát sem, bár az érettségi már volt!
Így hát vissza kell térni az iskola padba és végre tanulni megismerni az Isten Akaratát.
Bár ezerszer volt mondva, hogy az Isten Akarata félreérthetetlenül ismerhető a teremtés
Törvényeiben, sosem akarták Ezt eddig megismerni. Bár beszéltek Róla, sosem a saját személyükre vonták, de mindig másokra.
Ez is már ezerszer meg lett mondva, ezt sem értették meg. Ezért az új iskola az önök
minden cselekedetét, anyagit vagy lelkit, felvilágosít önökkel kapcsolatban. Talán csak így
végre képesek lesznek megérteni az Isten Törvényeit és ezzel az Isten Akaratát is.
Szomorú, hogy ilyen cselekménynek kellett bekövetkeznie, mivel ezzel a legutolsó helyre sorolják magukat a teremtésben, mivel még az is, ami „tudatlan lényszerűként” van elnevezve, teljes mértékben besorakozik a Törvényekbe.
Csak az emberi lélek folyton a Teremtő ellen cselekedik, mivel saját maga elsodorja
magát a teremtésből. Ez a Törvény szerint nem lehetséges, ezt az akaratot lehetetlen teljesíteni, pontosan ezért a mai emberiség így szenved.
Nem csak valami nagyzolásról van szó az Istennel szemben, de igyekezetről, mely teljesen kívül állítaná a teremtésből az emberiséget, a Teremtőtől és mindentől, ami ezzel öszszefügg. Ez olyan cselekedet, mely a földi hasonmásban „káoszként”, „nirvánaként” vagy
„teljes elpusztításként” van elnevezve.
Mai emberiség keresi a menekülést a mindennapi semmiből a semmibe, mely bennük
rejlik. Csak alaposan nézzenek maguk körül és megismerik ezt a cselekedetet. Konkrét kifejezései pld. a televízió pszeudokultúra, drogok, demokrácia, politikai pártok… szóval
minden!
Az egyik legjelentékesebb helyet ebben az irányban a huszadik század egyházai foglalják. Az embereknek nem felel meg az egyszerű „kereszténység” és így keresik azokat
a legnyaktörőbb lelki vagy más gyakorlatokat, melyek bebiztosítják a visszatérésüket a paradicsomba.
A vad törzsek vezérei századokkal ezelőtt nem voltak ilyenek a naivitásukban és az elmaradotságukban ilyen nevetségesek, mint ezek az újkori „vezérek”. Madarakból származó
cifra színes tollúk helyett cifra szavakkal vannak behalmozva és a nyaktörő mozdulatok helyett nyaktörően csatolják egybe a szavakat. Ez mind csak azért, mert senki sem nem keresi
a Szóban a helyes, lelki értelmet, de mindig csak az anyagit, mely természetesen, nem található.
Ezért az új iskolában szükséges lesz megtanulni érteni a lelki hasonmásokat és lelki
cselekményeket, és csak ezután tanulhassák meg a lelki cselekedeteket az anyagi értelméhez csatolni. Eddig mindig fordítva csinálták.
Ez végett azért, hogy képesek legyenek ehhez, szükséges lesz hogy végre képesek legyenek megnyitni a saját lelki hallásukat és látásukat.
Hiába a Szóban meg volt mondva, hogy az emberiség a zuhanása miatt a bűnbe képtelen volt megnyitni ezt a látást és hallást és fokozatosan elveszítette a tehetséget megnyitni
a lényszeri és később a ﬁnomanyagúsági látását és hallását is. Azért volt feleslegesen
mondva, mert nem értették meg, hogy kötelességük ezt a látást és hallást visszaszerezniük.
Mindenben kimagyarázkodtak, hogyha valaminek jönnie kell, akkor az magától érkezik, de elfelejtették, hogy az elvesztett és elfeledett ajándékot csak önök maguk találhassák
meg!
Semmisem érkezik magától, mert mind az, ami szükséges a saját tehetségük fejlesztéséhez, már megkapták nagyon régen, a megteremtésüknél sok millió évekkel ezelőtt. Ezek az
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ajándékok sosem voltak elvonva önöktől, de saját maguk temették el a földi cselekedetükben.
Saját magukban szükséges keresniük! Ehhez szükséges, hogy végre felébredjenek!
Csak a Föld, tehát a földi élet teszi lehetővé megismerni, mi az a anyagúság lassúsága,
mivel csak itt lehetnek a gondolatok és szavak különbözőek a cselekedetektől. Ezért a Föld
az a hely, ahol legjobban ismerhetik meg a lelki Törvényeket, mivel a megnyilvánulásuk
a z anyagúságban hosszabb ideig tart.
Hasonmásnak vegyük a gyermek születését.
A kis test tíz hónapig fejlődik, amíg megszülethet. A közép-durvaanyagúsági test a földi időmérés szempontjából öt hónapig fejlődik, de a közép-durvaanyagúsági ideje szerint
alig tíz percig! Testecske a ﬁnom-durvaanyagúságból a közép-durvaanyagúság szempontjából öt percig fejlődik, de a ﬁnom-durvaanyagúság szempontjából alig egy század másodperc! És ez csak a durvaanyagúsági átélés ideje rövidítése. Sokkal gyorsabb ez
a ﬁnomanyagúságban, lényszerű birodalomban, lelki birodalomban stb. Földi elképzelésben ezek elképzelhetetlenül rövid idő szakaszok.
Már csak ebből láthatják, hogy ha akarják ﬁgyelni a test fejlődését, erre csak a durva-durvaanyagúságban képesek, mivel a teremtés ﬁnomabb részeiben ez a cselekmény olyan
gyors, hogy ez a fejlődés szinte észrevehetetlen!
Ez egy példa az időben lévő lelki Törvények cselekedeteiről, melyből megismerhetik,
miért pont a Föld olyan fontos megfordulásuk szempontjából. Egyben ezekből az időkből
megismerhetik, milyen a felelősségük a tiszta gondolataik iránt, mert, ám a durva-durvaanyagúságban nem szükséges hogy a cselekedet megnyilvánuljon, a közép-durvananyagúságban a gondolatuk azonnal cselekmény!
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3. A GONDOLATOK VILÁGA
Különböző a gondolatok világa. Legerősebb fegyverként főképpen a közép, de a ﬁnom
durvaanyagúságban is ténykedik, és onnan befolyásolja a Földön létező cselekményeket.
Bár rengeteg mennyiségű gondolat van, a gondolat formák világa aránylag egyszerű.
A gondolatokat eloszthatjuk a neutrális gondolatokra pld. „milyen lesz az időjárás”, sötét gondolatokra, melyek alapjuk a gyűlölet, és fényes gondolatokra, melyek alapjuk a Magasságba tartó óhaj.
Neutrális és ugyanúgy a mulandó gondolatok nem alakítják ki a tartós gondolati formákat, de csak olyanokat, melyek léteznek a gondolat ideje alatt, ezért nincs értelme foglalkozni velük.
Óriási a gondolatok világa. A sűrűséget nézve a sötét gondolatok nem szállnak felfelé,
de a Föld legközelebbi környékében tartózkodnak, ott ahol a sötét lelkek vannak a Földhöz
csatolva. Itt a gondolatok egy óriási sötét várat alakítottak sok belépési kapuval. Ez a vár
a markaival körülveszi az egész Földet.
Figyeljünk egy sötét gondolatot. Kijövet a Földi szerzőjétől megszerzi a csúnya alakját.
Sötét lélek a Földön ám nem képes kibocsátani az erős sötét gondolatot előszörre. A lélek
hánykolódik a sötét, sokszor ellentétes érzelmekben és a gondolat mely össze van csatolva
vele, ebben a káoszban változtatja az alakját és vonzódik a sötét vár egyik kapujától a másikig. Hosszabb idő után megszerzi a végső alakját, mely megfelel a legerősebb érzelmének, és bemegy a sötét kapuk egyikébe. Itt megalkotja a sötét vár újabb építészi tégláját,
mely ezzel nagyobb lesz, és az összekötő fonálon keresztül visszafelé kihat az ember lelkére.
A sötét várat egy óriási terem alakítja, a gyűlölet terme. A terembe sok kapu vezet, melyek megfelelnek a gyűlölők sötét elődjeinek. Előbb vagy utóbb minden sötét lélek ebben
a teremben végez.
A fő kapu az irigység. Eredetileg ez volt a fő terem, de áthagyta a helyét a saját lányá nak és kárörvendően naponta hozza néki az új áldozatokat. Az irigység mindenben található, még abban a legképtelenebb dolgokban is. Azok a legsötétebbek másoknak még az
irigységüket vagy a gyűlöletüket is irigylik, irigyelnek, he valami nem sikerül, irigykeznek
a szerencsétlenségen is és a káron. Az irigység a sötétség leghűségesebb szolgálója.
Nézzük közelebbről a többi kaput is. Fösvénység és kapzsiság a második nagy kapu.
Kapzsiság címszava: „Megspórolni bármilyen áron!”
Közvetlen mellette a következő kapu. A szenvedély kapuja. Nem tartózkodunk itt, mert
iszonyatos, a legundorítóbb földi orgiák csak gyenge hasonmás ahhoz ami itt történik.
Következő kapu nagyon cifra, befestve azokkal a legkirívóbb színekkel. Ez a kultuszok
és hamis hódolat kapuja. Minden új szobrocska az oltáron rikító szalag formáként díszíti
a kaput. Emberek mindenből kultusz csináltak – a születésből, halálból, örömből, fájdalomból, ételből, éhségből, ﬁatalságból, öregségből, minden emberből, minden tevékenységből, minden dologból. Nincs egyetlen egy dolog sem, tevékenység vagy ember, melyből
ne lett volna kultusz csinálva és mely ne lenne hódolva. Még azokat is hódolják, melyeket
saját maguk gyűlölik.
Végül említjük az utolsó, ötödik kaput, legkisebb kaput, hamis alázat és szerénység ka puját. Legkisebb ami a nagyságot illeti, legnagyobb ami a beérkezők mennyiségét illeti.
Legtöbben azok vannak, melyek látszólag kicsik, alázatosak, etetik ezt a kaput új gondolatokkal. Nincs egyetlen sötét lélek sem, melynek ne lenne itt gondolata.
Legtöbb gondolat a hamis alázatból van mint a felelet e kérdésre: „Milyenek a munkád
eredményei?” Felelet: „Én nem tudom, ezt az Isten ítélje meg!” Ez az igazi hamis alázat!
Tévedni emberi, de ez nem azt jelenti, hogy a tévedéseket az első helyre soroljuk. Hogyha
az ember valójában alázatos, a felelete ilyen lesz: „Az Isten Erejében mindig igyekeztem
legjobban cselekedni ahogy tudtam, és ezért állok e mögött, amit csináltam, és tudom,
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hogy felelős vagyok ezért!”
Mint a kék sziget lebeg a durvaanyagúság ﬁnomabb sávjaiban a fényes gondolatok városa. Város, mely fényes várat alkot a fő termével, Szeretettel és a sok belépő kapujával.
Nincs különbség a nagyságban vagy a szépségben köztük.
Mosolygó arcként üdvözöl bennünket a tiszta Öröm és Szerencse kapuja. A legszebb
tudatos szerencse gondolatok abból keletkezve, hogy szolgálhatnak az Isten Akaratának,
díszítik ezt a kaput.
Gyönyörű kapuk következnek egyik a másik után – a Magasságokba tartó Óhaj, Tisztaság, Remény, Alázat. Ezek csak némelyik a kapuk közül. Egyik szebb mint a másik. Maradjunk a büszkeség kapujánál, az igazi Alázat és Odaadás kapujánál.
Mit is tudnak ma az emberek az igazi alázatról? Felcserélik az alattomossággal, hízelgéssel, nagyzással vagy önlebecsléssel. Az igazi alázat büszke! Mert a büszke csakis az lehet, aki tudatosan cselekszik az alázat sugarán büszke Sassal sugarazva a teremtésbe. Ezért
– az igazi alázat a büszkéség! Büszkeség a munka eredményeire, büszkeség a Törvényben
lévő tudatos cselekedetre, büszkeség arra, hogy az Isten Akaratából lehetek!
Ne tévesszék az igazi alázatot a legnagyobb ellenségével, beképzeltséggel! Hogy lehet
felismerni a beképzeltséget az alázattól? Beképzeltség az előtérbe adja a piti emberi „én-t”,
míg az alázatosság az előtérbe a büszkeséget nyújtja abból, hogy a saját „én” magába veszett a Szó megismerésében!
Ezért a beképzelt mondja: „Én csináltam, Én tudom, Én akarom, Én ismerem…”, míg
az alázatos így mondja: „megcsináltam ezt, tudom azt, akarom ezt, ismerem ezt…” Kicsi,
de a legfontosabb különbség!
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4. A GONDOLATOK OLVASÁSA
Sok oldalról hallottak vagy olvastak már arról, hogy lehetséges a gondolatokat olvasni. Titokzatosnak, misztikusnak tűnik. Gondolják, hogy ez nagyon nehéz és hogy valami speciális edzést igényel.
Nem igaz, sőt. A gondolatok olvasása egyszerűbb, mint a beszéd. Pontosan azért, mert
ilyen egyszerű, kevesen képesek erre. Ugyanis mindenben keresnek lehetetlen és nyaktörő
módozatokat, amivel mindezt csak nehezítik.
Csak olyan kevés szükséges az egészhez, hallani a saját lelki vezetést! Ez az egész titok!
Látják, egyszerűbb, mint mikor beszélni muszáj. A gondolat olvasásnál elég hallgatni.
Természetesen, nem az összes mások emberek gondolatai lehetnek önökhöz hozva.
Minden az Isten Akaratával igazodik, tehát a Szeretet, Tisztaság és Igazság Törvényeivel. Ezért sosem lesznek önökhöz hozva a mások gondolatai, ha ne tudjanak róluk.
Bármilyen kíváncsiság a legnagyobb akadály. Ezenkívül az emberek olyan rengeteg
gondolatot teremtenek, hogy praktikusan csak a töredékét lehetséges önökhöz hozni. Ebből a töredékből is csak a csekély részét annak, amit valójában szükséges tudni a földi életük során.
A gondolat olvasásnál nem számít azon, hogy az adott embert ismerik vagy sem, személyes kontaktusban vannak e, vagy több száz kilométerre egymástól.
Minden gondolat bizonyos formát alkot a közép vagy ﬁnom durvaanyagúságban.
A helytől eltekintve, ahol éppen vannak, így látható bárki más lelki vezetésének, és ezért
ehhez vezethető. Ezért nincs nyelv gátlás vagy bármi más, ami valamilyen módon behatolna a durva-durvaanyagúságban a gondolat iránt.
Minden gondolat saját tartalma az érzelem, melyet kiváltott, és ez van átadva annak, aki
ezt a gondolatot halhatja. Hogyha személyesen is ismeri önt az illető, nem nehéz ebből levonni neki, bár csak megközelítőleg a szavakat, melyek alkotják ezt a gondolatot.
Ebből egyértelműen következik, hogy olvasni a gondolatot csak az képes, akinek az érzelme ébren van, tehát az, aki felett az érzelem uralkodik.
Ne gondolják, hogy becsaphatják a gondolatokat! Ez csak észbeli sejtelem. Emberi érzelem az egyetlen, amit a durvaanyagúsági átélésben sosem lehet becsapni. Ezért ha akarna
is a gondolataival hazudni, az olvasót nem tudja becsapni.
Most kérdezi, hogy van ez az esetekbe, mikor az érzelem el van temetve az ész alatt.
„Eltemetve az ész alatt” fogalom nem jelent semmi mást, mint az ész rabja lenni, tehát az
érzelem szót fogad ahelyett, hogy uralkodjon. Így ebben az esetben is minden gondolat
mögött rejlik a valódi tartalom. Az érzelembe ebben az esetben az ész valódi akarata megy,
bár a gondolat valódi tartalmát az ész beburkolja látszólag valami kellemesbe.
Ezért úgy mint sokszor máskor, most is szükséges önök iránt hívni azt, amit eddig nem
értettek meg, mivel gondolták, hogy már tudják:
„Tartsátok tisztán gondolataitok tűzhelyét, így békét teremtetek és boldogok lesztek!”
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5. TARTSÁTOK TISZTÁN GONDOLATAITOK TŰZHELYÉT,
ÍGY BÉKÉT TEREMTETEK ÉS BOLDOGOK LESZTEK!
Mindig újból és újból muszáj így szólni önökhöz, mert még mindig nem értették meg, mit
jelent az hogy a gondolatok tűzhelye tiszta legyen.
Tisztán tartani a gondolatok tűzhelyét jelenti szeretni a felebarátot mint saját magamat.
Gondolják, hogy ez jelenti folytonosan olyan dolgokra gondolni, melyek a Magasságokba repítenek. Gondolják, hogy azt jelenti, hogy semmi esetben sem nem szabad feldühödni. Még sok mást, hamisat gondolnak erről. Gondolatok tisztán tartása ám egészen mást
jelent.
Minden tisztaság feltételezve van a belső állapottól. Ez azt jelenti, hogy a gondolat az
első ránézésre bármilyen nemes is volna, a Tisztaságáról kizárólag az adott ember belső állapota a döntő.
Bárki bárhogyan is akárhogy görcsölve igyekszik a bizonyos gondolatokat életben tartani, nem képes rá, amíg a külső forma ellentétben van a belső állapotával. Előbb-utóbb
a gondolatok külső formái muszáj hogy egyetértésbe jöjjenek ezzel a belső állapottal. Ez
azt jelenti, hogy a belsőleg tiszta ember nem képes megtartani a sötét gondolatot, még
hogyha átvillan a fejében is és fordítva, belsőileg nem tiszta ember sosem képes megtartani
a fényes gondolatot, bárhogy is igyekezne.
Mindenki a saját cselekedeteinél folytonosan körbe van véve a gondolatok formái világával, a jók és a rosszakkal is. Saját belső Tisztaságával és a gondolkodásával vonza magához a bizonyos típusú gondolat formákat nem tekintve arra kicsoda, mikor, mit és hol
teremtette.
Ezek a formák kialakítanak az ember felett „védő pajzsot”, mint egy harangot, amivel
egyben szigeteli a más nem hasonló formáktól. Nagysága, vagy jobban mondva, ereje ennek a harangnak sok körülménytől függ, tehát az akarata erejétől és a többi emberek akarata erejük szerint, melyek ebben a pillanatban a környékben tartózkodnak.
Ameddig a környék összhangban van a belső beállítottsággal, egymást így megerősítik.
Fordítva, mikor a környék másnemű, a védő harang gyengül. Ezért az ellentétben lévő beállítottságú társaságban a belsőileg nem éppen tiszta ember pontosan fordítva bizonyulhat
és fordítva, belsőileg tiszta ember a másképpen beállítottságú társaságban többnyire akadály. Külsőleg ez úgy nyilvánul, hogy a belsőileg nem tiszták jó felé vannak ítélve és a belsőileg tiszták rosszaknak vannak, melyek csak zavarják a harmóniát.
Valóságban legjobban azok szenvednek, melyek magukon érzik ezeket a hasonlíthatatlanságokat. Azok, melyek belsőileg sötétek, ezt képesek nyilvánosan is kimutatni, mert másokban keresik a hibákat, holott azok a tiszták hallgatnak, mivel magukban keresik a hibát.
Ebből saját maguk megismerhetik a sok cselekedetek okát. Nevezzünk néhány példát.
Az öngyilkos mindig egyedül cselekszik, mert csak akkor nincs senki mással zavarva,
még ha sötét gondolatokkal is, melyek ezt a cselekedetet nem támogatják.
Besúgók szintén egyedül szeretnek besúgni vagy olyan helyen, ahol ez nagyon támogatva és várva van.
Az, aki leﬁzetni készül, könnyen megérti, kicsoda kéri tőle a pénzt.
Ilyen példákból sokat lehetne még bemutatni. Ahogyan mindenben, itt is nyilvánul elsősorban hasonmás vonzalom Törvénye. Pont a másneműségért, mely felbontja a belső békét, bizonyos csoportok emberei távoznak és csatlakoznak azokkal, amelyek az akaratukat
támogatják.
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6. EZER ÉV MINT EGY NAP
Ismerős, hogy amit átélnek az anyagúságban ezer év alatt, lelkileg egy nap alatt lehetséges.
Ezek a szavak óriási gyorsaság elképzelését keltik, mivel a cselekedet a lelkiben végrehajtódik. Csatlakozik a szavakhoz, hogy ott a gondolat mindjárt cselekmény, amíg az anyagúságban a gondolat és a végrehajtása közt századok telhetnek el, lehetséges hogy némelyik
gondolat meg sem valósul.
Természetesen, önök is ismerik azokat a gondolatokat, melyek sosem létesülhetnek, mivel a fantázia birodalmába tartoznak. De itt az emberek pontosan ilyen gondolatokban fantáziáznak, melyek nem reálisak, tehát lehetetlenek. Ne gondolják, hogy ehhez csak olyan
gondolatok tartoznak, melyek földönkívüliekkel foglalkoznak, utazással az időben, más galaxisok utazásával, mely megfogott milliókat vagy milliárdok embereit.
Ebben az összefüggésben említsük például a kommunizmus eszmeit, tehát olyan társaságét, ahol mindenki jól lenne, mindenből elég volna és mindenkinek az lenne, amire
szüksége volna. Talán csúnyák ezek a gondolatok? Nem, nem azok, sőt ezek a gondolatok
szépek és ez végett mint az édesség sokat idecsalogatott és erősen egybecsatolta a szerzőkkel.
Nézzük meg mi is oly helytelen ezeken a gondolatokon. Ez egyszerű, nem reálisak.
Azért mivel ellentmondásban vannak az Isten Törvényeivel. Hamarább mint felemelik
a hangjukat és elkezdenek kiabálni: „Hogy hogy? Vajon az Isten nem kívánja, hogy mindenki elégedett legyen?” gondolkozzanak el afölött, hogy az, ahogy ezek a gondolatok ábrázolva voltak a kommunista képviselőkkel, helyes volt e.
Oda érkezünk ahhoz az ellentmondáshoz, tehát ahhoz, ami az emberek lelkét nem
a Magasságba viszi, de a fordított helyekre. Mert a kommunisták szerint mindenkinek meg
kellene kapni azt, ami szükséges, de feltétel nélkül, hogy meg is érdemelje. És az az a pont
ami ellentétben van az Isten Törvényeivel, hogy csak az kaphat, aki ad is.
Elvégre a saját átélésük a társadalmakban, melyeket a kommunizmus célként tette, megmutatta, hogy legtöbbet pont azok beszéltek, melyek a legkevesebbet adtak. És, azok amelyek a legtöbbet adtak, szenvedtek. Szenvedtek, mivel maga a kommunizmus a materiális
gondolaton volt felépítve és el lett feledve a lényeg, a lelki.
Ezer év mint egy nap. A kommunizmus gondolata is már több mint ezer éve él a Földön. Nem a francia forradalommal kezdődött vagy hasonló eseményekkel, de sokkal korábban. Már akkor a ﬁlozófusok a fejükben termelték, de más emberek is.
Lelkiben a gondolat mindjárt cselekmény. És így amit akkor a gondolatokkal alkottak,
azonnal kiváltotta a megfelelő hasonmásokat, melyek elsősorban a ﬁnomabb anyagúságban
nyilvánultak, ezred évvel később a durva-durvaanyagúságban is. Először kis forradalmakkal, egészen a huszadik századi cselekményekhez, mikro ezek a gondolatok társadalmi formaként voltak a Föld óriási területén, és tovább élnek, már kisebb mértékben, a mai
napokig.
„Tartsátok tisztán gondolataitok tűzhelyét, így békét teremtetek és boldogok lesztek!”
Elérkezik az Ezeréves birodalom, béke birodalma, ahol minden az Isten Törvényei szerint
lesz. De az ezer év mint egy nap, ezért ne várják, hogy a gondolatok azonnal legyökereznek a durva-durvaanyagúságban. A lelkiben az a nap már bekövetkezett, de a földiben még
sok évig eltart, amíg megszabadultok a helytelentől, mely körülveszi önöket, mint valaha
a kommunizmus bilincse némelyik országokban.
Ne várják a csodálatos változásokat, hogy e napján akkor és akkor óráján véget ér az
öreg és megkezdődik az új, mivel a durva-durvaanyagúságban a gondolat nem mindjárt
cselekedet. Ám de ha hitetlenek lesznek és abbahagyják a gondolataik tűzhelyét tisztán tartani, ábrándozókká változnak, melyek gondolatai sosem létesülnek, mivel pontosan olyanok lesznek mint azok, melyek a perpetum mobilt akarják összeállítani.
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7. SERDÜLŐKOR
Serdülés, legfontosabb szakasz az emberi életben, szakasz, melyben a gyermek felnőtt emberré válik. Az alap, mely irányítja a serdülés folyamatát, a vér kisugárzásában van elrejtve.
Minden serdülést három szakaszra lehet elosztani.
Az első szakasz a legrövidebb. Csak pár hónapig tart. Egy viharos folyamat kezdete,
mikor a hormonális változás kezdődik és a gyermek testén a felnőttkor első jelei kezdenek
nyilvánulni. Ezt az időszakot a kapu megnyitásához lehet nevezni. Bár a legrövidebb, a további fejlődés szempontjából legjobban sorsdöntő. Pontosan ebben az időszakban az egész
környéknek a legfontosabb, hogy megváltoztassa a viselkedését a serdülő iránt. Pár hónap
alatt el kellene felejteni a szavakat mint „ﬁam”, „lányom” vagy „gyermek” és szükséges
volna a ﬁatalember és kisasszony elnevezéseket elsajátítani.
Ebben az időszakban a szülő végez a szülei szerepével, és a ﬁatal ember baráttá válik.
Ezért ebben az időszakban legkésőbb be kellene fejezni a bennfentes „te” –gezést és felváltani a baráti „ön” –re. A ﬁatal ember így sokkal hamarább megismerheti, hogy ő is ember.
Megszólítás változtatása őt is érinti. Szükséges lenne elfelejteni azokat a szavakat mint
„anya” vagy „apa” és meg kellene tanulnia a szüleit néven szólítani. Ezzel megtanulja mi az
a név. Fiatal embernek nem szükséges azonnal felváltani a tegezési viszonyt magázásra,
hagyni kell, hogy ebben megérjen.
A serdülés második szakasza a testi érés szakasza. Négytől hat évig tart. Ebben az időszakban a ﬁatal ember ﬁzikailag megérik és felnőtté válik. Ezt az időszak a kapu megnyitása. Búskomor ábrándozás ideje és a saját azonosság keresése.
Hogyha az előző időszakban semmisem nem volt elhanyagolva, ebben az időben a szülők a ﬁatal embernek azok a legjobb felnőtti barátok. Nem muszáj keresnie válaszokat
a kérdéseire az utcán vagy a drogokban, mert tudja, hogy a szülei megértik és megkapja
a feleletet. Nagy feladat van a szülők előtt ebben az időszakban, visszaemlékezés feladata is
a saját ﬁatal korra és a saját kérdésekre.
Legnagyobb hibát ebben az időszakban pontosan azok a szülők csinálják, melyek az
előzőben nem voltak képesek megváltoztatni a szülői beállítottságot barátivá. Most már
követelve van, de az a pár hónap a szükséges változáshoz már nincs!
Harmadik serdülési szakasz a lelki serdülés ideje. Leghosszabban tart, közel nyolc-tíz
évig. A kezdetében a ﬁatal embernek döntés kellene hoznia, mit akar az életben csinálni.
Ezt az időszakot a kapu kilépésével nevezhetjük. Fiatal ember most már testileg érett, teljes
mértékben képes használni a nemi erejét, a lelke óhaja a Magasságokba tart, és pontosan
ez az időszak a legmegfelelőbb ahhoz, hogy ezt az óhajt cselekedetre váltja.
Nagy kár manapság az, hogy minden meg van fordítva és elmozdítva. A ﬁatal emberektől, melyeknek még csak kezdődik a testi serdülés időszaka, követelve van, hogy eldöntsék,
mit akarnak az életben csinálni. Követelve van valakitől, aki még nem is tudja, kicsoda, de
már tudnia kellene, mivé váljon! Ritkán sikerül. Csak a kifejezően tehetséges gyermekeknél, főleg művészileg. Pár szerencsés gyermek folytathatja az iskolájukat az általánosan oktató iskolákban-gimnáziumon és illetve csak ezek a lelki serdülés kezdetében dönthetik el,
mivel akarnak foglalkozni.
Ezek mind kivételek. Legrosszabb ezen az egészen az, hogy a szülő többsége, ha sikerül
is, képes a szülői állásfoglalást megváltoztatni barátival egészen abban az időszakban, mikor a ﬁatal ember már lelkileg érett. Hogyha ezt a változást akkor tették volna meg mikor
szükséges volt, jobban érezték volna, mi is szükséges a ﬁatal embernek, és sokkal jobban
tudták volna irányítani a foglalkozása választásában.
Leggyakoribb lehetséges és lehetetlen helytelen ﬁatal emberek foglalkozás választás oka
pont az, hogy a szülők mindig csak gyermeket látnak benne, nem a közeli felnőtt embert.
Legrosszabb oka annak, hogy az emberek nem képesek ebben az irányban megváltozni, kilencvenkilenc esetben a százból az, hogy képtelenek voltak megváltoztatni a felettes szülői
74

SERDÜLŐKOR

„te” szólítást a baráti „ön” –re, mely tiszteli a másik embert. Ezért is ez főképpen a szülőktől van várva, mivel a gyerekek a barátaiknak többnyire tegeznek. Mikor a gyerekek megérzik a különböző lelki érettséget maguk és szüleik közt, ezután ők is elkezdik a magázást
a szülők iránt, ezért az állás változtatás a szülők iránt kizárólag lelki.
A baráti kapcsolat esetében később lehetséges vissza térni a tegezéshez is, hogyha teljesülnek az ehhez szükséges hasonnemű feltételek*. Ám jelenleg ez inkább kivétel.

* Abd-ru-shin: „Az új törvény”
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8. GYEREKEK LELKEI KÖTELEZÉSE A LÉNYSZERŰVEL
Olvasták a Szóban, hogy a gyerekek lelkei szorosan legyenek összecsatolva a lényszerűvel,
hogy így felfegyverkezve teljes mértékű lelkek legyenek. Annak ellenére, hogy tudják, továbbá sem nincs helyes elképzelésük arról, hogy ezt hogy csinálni. Azt gondolják, hogy
elég pld. egy kertecske vagy állatkert látogatás. Van aki a gyerekeknek akváriumi halacskákat vásárol, hörcsögöket, vagy panel lakási kutyákat.
Ezek a nem helyes formák. Gyermeknek szüksége van megismerni az állatokat a természetes életi környezetükben a mindennapi átélésben. Ezt hát nem pótolhatják az akváriumi
halacskák, kalitka madarak…, mivel nem a természetes környezetükben élnek, de mű feltételekbe vannak helyezve.
Ugyanez tartozik a panel kutyákra is vagy macskákra. Ezek az állatok, bár kedvesek és
a gyerekek szeretetet éreznek irántuk, nem mutathatják meg az alapot, ami szükséges lenne, a természetes szerepüket, tehát a teremtésben lévő helyüket.
Követelmény a gyermekek kötelezése a lényszerűkkel sokkal többet igényel. El van rejtve benne az is, milyen legyen a helyes emberi szállás. Ezért az összes jelenlegi óriási házak
a rengeteg lakással teljesen alkalmatlanok! Ez is a hibázás következménye, mivel eddig
nem kezdték el élni a Szavat ezen a területen, maximálisan keresték a modoros helyettesítést.
Ez nem jelenti, természetesen, a barlangba lévő vissza térést, vagy azt, hogy mindenkinek állatot kellene nevelni. Azt jelenti, hogy mindenkinek ott kellene laknia, ahol a gyermek praktikusan egész nap játszhat olyan helyen, ahol az állatok a természetes
környezetükben vannak.
Így a kis gyermek, mely főképpen lényszerűen érez, megtanulja, hogy minden lénynek
meg van a saját helye a teremtésben. Mikor elérkezik a serdülés időszakába, erősen benne
van az Igazság Törvény ismerete, hogy mindenki csak azt kaphat, amit maga ad; szigorú
Szeretet Törvénye ismerete, hogy a kölyök abban a pillanatban van elhagyva, mely számára
a legmegfelelőbb és kényszerítve van saját magával törődni; a Tisztaság Törvénye, melyet
megismerhette az állat hűségében.
Hármastörvény átélését semmilyen emberi lélek nem képes helyettesíteni, mert a gyermek sokszor nem látja és nem érti a földi munkáját, amiért a jutalmát kapja. A családokban látja, hogy a nagyobb gyerekek is függnek a szülőktől a Tisztaságról az emberek csak
beszélnek, mivel az igazi hűséget nem ismerik.
A serdülés időszakában a gyermeknek szükséges a Hármastörvény ismerete, hogy építhessen ezen, és így megtalálhassa a saját helyét a teremtésben.
Hogyha a gyermek ezen felül tudatosan érzékeli a lényszerűket, ezután szilárdan áll
mint a szikla a serdülés viharos tengerében és képes, nem számítva a környéket, felemelkedni a Magasságba.
Ám hogyha a Hármastörvény átélése nincs benne, nem lesz képes rá és újból majd
a felnőtt korában ismételheti meg. Ilyen lélek szegényebb, mivel az egyik legszebb emberi
élet szakaszát nem élhette át teljesen. Ezt a veszteséget sosem lehetséges teljes mértékben
behozni, lehet csak részletben enyhíteni. Ilyen léleknek ezért többnyire még egyszer szükséges lesz vissza térni a Földre, hogy behozza az elmaradottat.
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9. IDEÁLIS SZÜLŐK
Érdekes, mennyien önök közül azt gondolják magukról, hogy ideális szülők, és akarják
a nevelési tanácsait másoknak adni. A Földön nem létezik semmilyen ideális szülő. Mindenki jobban vagy kevésbé a nevelésnél azokat a célokat ﬁgyeli, melyeket ő saját maga
nem volt képes teljesíteni. Ez nem helyes, mivel a gyermeknek igyekszik adni valamit, amit
végkép nem szükséges.
Meglepően kérdezik, vajon önök is így csinálják e. Igen. Ebben nem található kivétel.
Csak a „cél” fogalmat nem szabad túlságosan szűken látni. Az önök céljai nem csak lelkiek, de anyagiak is vagy lényszerűek. És mindegyikteknek ezernyi célja van, melyeket el
akarja érni, nem csak egy-egyetlen.
Igen, van egy fő. Többnyire a hazairánti óhaj ez, szóval a az igazi lelki haza iránt. Ám
de nézzék meg a mindennapi életüket és megismerik, hogy sok apróság önöknek fontosabb mint ez a magas cél.
Nevezzünk néhány példát, hogy el tudják képzelni ezt a cselekedetet a saját átélésükben.
Valaki igyekezett elvégezni az iskolát kivételesre, de nem sikerült, így ezt a célt raﬁnáltan a saját gyermekei elé tűzi. Másiknak nem nagyon sikerül a munkájában feljebb lépni,
így ezt a cél a gyermekei élé igyekszik tenni és akarja, hogy ő maguk kivételesek legyenek
az osztályba, vagy hogy nyerjenek valami versenyeket. Következőnek nem szerencsés a házassága, így a gyermekek helyett akar dönteni, kivel szabad vagy nem szabad barátkozni.
Valaki másnak az óhaja teljesen más végzetség volt, így manapság a gyermekeit ilyen irány
felé zavarja, mert olyan a sejtelme, hogy meg van a tehetség, de nem vizsgálja azt, hogy vajon akarják-e. És az aki talán az abszolut szabadság iránt vágyott, mely valójában anarchia
volt, ez a gyermekeit nyugodtan hagyja, hogy az utca nevelje. Ez a fordított extrém.
Ezen a pár példán elképzelhetik az egész paletta teljesítetlen céljait, melyeket most
a gyerekeken akarják teljesíteni.
Igen, szükséges a gyermekeket irányítani, de megfelelően, tehát úgy, amilyenek ő maguk. Egyik gyermek sem egyforma, ennek ellenére egyformán nevelik őket. A csekenyes
báránykát hajtani muszáj, de sosem csinálnak nyuszik belőle. A nyulat viszont szükséges
egy kicsit fékezni, de sosem kényszerítik sétálni. Ha netán zubbonyba teszik, csak a lábait
törik el.
De ezt nem értik és gondolják, hogy nem helyes, mikor valaki siet vagy fordítva, mikor
valaki lassan megy. Egyről megfeledkeznek. Ez az ő útja, melyen ő egyedül megy, tehát ő
magának szükséges tudni, hogy ez az út meredek vagy kényelmes és milyen sok akadály
várja.
Az önök útjaik mellette mennek, itt-ott keresztbe mennek, de sosem nem csatlakoznak
egybe. Amíg mellette mennek, ﬁgyelhetik a gyermeküket. De ez csak külső kíséret. Csak
az esetleges keresztezéseknél megvárhatják, hogyha esetleg nem előzött meg, és ekkor adhat tanácsot, mivel látja az útja egy darabját.

77

10. IDEÁLIS GYEREKEK
Az önök gyerekei ideálisak. Jobban mondva önök így látják. Ezzel azt fejezik ki, amit saját
magukról gondolnak. Hasonneműség Törvényével voltak ide húzva, tehát az önök hasonmásai. És mivel saját magukat ideálisnak és tökéletesnek ítélik, e Törvény értelmében ezt
a saját gyermekeikre transzformálják.
Mellkasukat ütik, hogy ez nem így van, de viszont meg se villan az a gondolat, hogy
a gyermekeiknek netán ne lenne magas származásuk és hogy komoly hibákkal szenvedhetnek. Megpecsételt csak tiszta lelket húzhat magához! Ez nem is lehet másképpen! Többnyire őslelkekről van szó. Itt-ott valaki „képes” elismerni az egyserű lelket is, amely ám
biztosan tudja, mi az Isten Akarata.
Ilyen gondolatok kelnek önökből és piszkítják a saját gyerekeiket. Ez az a legrosszabb
öv alatti csapás, amilyet csinálhattak, mert hogyha ezeket a gondolatokat elfogadják, megtéríti őket. De ezek nem olyan lelkek, ahogy ezt maguk gondolják, mivel az önök beképzeltségük hasonnemű lelkeket húzott magukhoz. Ám nem olyakat, melyek azt gondolják
magukról hogy ideálisak, de olyakat, amelyeknek szükségük van ideális szülőkre, hogy saját maguk átéljék e cselekedet mélységét.
Az önök gondolatai ellenszenvesek, és előbb vagy utóbb védekezni kezdenek ellenük.
Ezután csodálkozni fognak, hogy elítélik a viselkedésüket és lehet hogy elutasítják a Grál
Üzenetét is. Ez az önök hibája, mivel a praktikus életben nem mutatták meg nekik a Szó-szerinti életet.
Sok a serdülés időszakától függ. Hogyha akkor sikerül lerántani a földi porba a ﬁatalokat, melyeknek óhajuk a Magasságok, lehetséges, hogy a beképzeltséget elsajátítják és beképzelté válnak. Jaj maguknak, mivel nem csak az ígéretet megszegték, melyet az Úr oltár
elé tettek, de az önökre rábízott gyermekeket is lerántották az alföldbe.
Hagyják abba a saját gyerekeikben látni magukat, ne hódolják, ne hajlongjanak, mert
a pusztulásba vezetik őket.
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11. ÚJKORÚ RABSZOLGASÁG
Egy családban kér gyermek nőtt fel, ﬁú és lány. Szülők mindkét gyermeket az iskolába
küldték. Nem kérdezték, mi érdekli őket, mi tetszik, de olyan iskolákba tették, hogy minél
hamarabb pénzt kereshessenek. A tanulásba kényszerítették, sehová sem engedték.
Az iskola elvégzése után munkahelyet találtak, de a szülőnél maradtak lakni. Leánynak
az egész ﬁzetését le kellett adnia, mivel a szülők véleménye szerint költekező volt. Fiúnak
megmaradt az egész ﬁzetésé, nem költekezett, mert a „vánkusba” helyezte.
Mikor a ﬁatal asszony valamit akart, nehezen és csak kivételesen megkapta erre
a pénzt. Ruházatot az anyukája vásárolta saját ízlése szerint és megpróbálás nélkül. Ha netán a leány megszólalt, hogy ez nem az ő nagysága, ﬁzikailag bántalmazva volt, rákiabáltak, hogy hálátlan.
Így eltelt pár év, mikor megjelent a kérő. A szülők büszkék voltak, mivel művelt volt.
A lakodalom után büszkeséggel átadták nekik a pénzt így szólva: „Ezt mi spóroltuk a leányunknak.”
A leány a a férjével elköltöztek. Szerencsésen megvoltak. Néhány év elteltével, ami
alatt albérletben éltek ezt-azt megspóroltak és egy öregebb házikót vásároltak. Fiatal aszszony egyből segíteni igyekezett, vásárolt némi berendezést. Fiatal család szerényen élt, de
mégis fokozatosan a házikót megjavították és szerencsésen érezték magukat.
Megérkezett a komoly megpróbáltatás, ﬁatal asszony apja halála. A nő abban az időben
beteg volt és ehhez még a gyermekek is megbetegedtek, ezért a szülők nem utazhattak el
a temetésre. Az anya részéről jöttek a szemrehányások: „Annyit odaajándékoztunk nektek,
olyan sokat segítettünk és ti nem vagytok hálásak?!”
Ez az élet történet valójában megtörtént, és végkép nem egyedi. A teljes megértéséhez
szükséges még feltüntetni néhány elrejtett összefüggést.
Esküvő előtt az új lakhelyen a férj munkát talált a jövendőbeli felesége számára. A szülei elhozták a „felszereléssel” és elhagyták messze a hazájától az idegen városba egy ﬁllér
nélkül! Kérdezték egyáltalán saját magukat, miből fog megélni a lányuk?
Jövendőbeli férje nem kérdezte van-e pénze, nem érdekelte őt az a tény, mindent neki
adott amije volt. Mikor látta a gyenge ruházatát, még az esküvőig felruháztatta őt. Fiatal
asszony először lépett be vele az üzletekbe és képtelen volt bármit is választani magának.
A férje mutatta neki: „Nézd milyen szép blúz. Ez talán szebb. Melyiket választanád? Talán
mindkettőt? Milyen nagyságot? Menj és próbáld.” Semmit sem tudott. Csak csendben azt
válaszolta: „Nem túl drága ez a blúz?” A válasznál: „Az árát nem ﬁgyeltem, nem érdekel,
fő hogy szép legyél benne,” elsírta magát. Visszaemlékezett mikor az anya egyszer tévedésből oda adta neki a pénzt a ruhára. Ám a legolcsóbb anyag is drágább volt, így az ujjakra
nem jutott. Ráﬁzetés helyett az anya ráordibált, miért vásárolt ilyen drága anyagot.
Sok évvel később az esküvő után az asszony elárulta a férjének, hogy az összes pénzét
elvették. Valójában ez akkor volt, mikor az anya szemrehányást tett a temetés végett. Ekkor
a férje megkérdezte: „Mennyit kerestél valójában?” Mikor elárulta megállapította, hogy valójában mindent amit a szülők adtak nekik, saját maga kereste! Nem számít hogy milyen
pénzről volt szó, az esküvőre szánt vagy a ház berendezésére. Valójában sokkal többet
spóroltak meg.
A ﬁú testvértől a szülők nem igényeltek semmit, ezért nem volt joguk a lánytól sem el
venni. Mivel ennek következtében sehová sem utazhatott, nem járhatott, valójában fogházban tartották! Sok év elteltével részben vissza adták azt, amit valójában elvették tőle, és
még büszkélkedtek és hálát követeltek.
Sok év elteltével szabad környezetben a ﬁatal asszony megértette, milyen nyomás alatt
élt eddig.
Rab csak akkor ismeri fel hogy rab volt, mikor ez megszűnik! De nem marad el akkor,
mikor durvaanyagilag szabadul meg ettől, de akkor, mikor lelkileg szabadul meg tőle!
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Fiatal asszonynak ebből a történetből ez csak hosszú ideje az apja halála után sikerült.
Ez a valódi történet, melyet olvastak, végkép nem egyedi. Ebben vagy abban a formában kilencvenkilenc százalékban minden családban jelen van, ahol valamilyen sötét lélek
található! Készakarva ilyen markáns példát említettünk, mivel ezen legjobban látni, miért
nem keletkezhet a lelki felszállás.
Rabszolgaság mióta keletkezett, sosem szűnt meg, csak a formáját változtatta meg. Az
úgynevezett feudális rendszerben, mely következtette a rabszolga rendszert, rabszolgatartók
nem a feudálisok voltak hanem az egyházi tisztségek! Az, hogy a feudálisok kényszerítették az embereket az urasági birtokon dolgozni, csak hatalom visszaélés volt, de az egyház
rabul tette az embereket a kötelező gyónásaival, kötelező hódolással vagy kötelező szó fogadásával. Ha netán valaki ellenkezett vagy kényelmetlen volt, egyszerűen eltávolították!
Feudálisok sem lehettek biztosak az egyház hatalma előtt, sok ismert eset van, mikor ő maguk áldozatok voltak. Hogy megmentség magukat, csak eszközzé váltak, mellyel vezették
az embereket vak szó fogadáshoz.
Egy idő után elkezdtek az emberek védekezni. Meglepően nem azok ellen, amelyek kihasználták! Egyház képviselői belátták, hogy a helyzet megtarthatatlan, és megengedték
a bizonyos reformokat, csak hogy megtartják a hatalmukat!
Bekövetkezett a kapitalizmus időszaka, látszólagos szabadság ideje. Volt feudálisokból
reggelre jelentős munkaadók keletkeztek, kapitalisták. Embereket már nem kellet korbácsolni a munkába, muszáj volt nekik dolgozniuk, mert semmi más nem maradt hátra.
A munkájukért olyan jutalmat kaptak, hogy csak éppen megéljenek. A rabszolgaság nem
változott! Bár az egyháznak muszáj volt megengedni a technikai forradalmat vagy más tudósi felfedezéseket, nem kellet neki megváltoztatni az alapot, köteles hódolást és ezzel egybefüggő díjakat.
Az emberek saját magukat kezdték rabként kihasználni. Létre jött a mafﬁa, melynek
drogok voltak az áru! Emberek az anyagi rabjai kezdtek lenni. Dühös harc keletkezett a földi hatalomért!
Embereknek már semmisem szent! Némelyik országban diktatúra jött létre mint a közvetlen kísérlet a rabszolga társadalom újjá élesztése. Nyíltan természetesen nem neveződhettek így, új formákat kerestek, mint például a fasizmus vagy kommunizmus. Mivel tették
az embereket rabjaival? Azzal, hogy az embereknek két lehetőséget adtak-vagy szót fogadsz, vagy elpusztulsz!
A fejlődés tovább lépett az „arany szög” –höz, úgynevezett demokráciához. Rabszolgaság egyetlen formája maradt, a pénz rabszolgasága, melynek a legrejtettebb hasonmása van.
Próbálják meg a jelenlétben e rabszolgatartó nélkül bármit is csinálni, semmit sem lehet!
Mert még azért is hogy lélegezhetnek, ﬁzetni kell!
Legérdekesebb ezen a rendszeren az, hogy nincsenek emberek, melyek rabszolgatartók
lennének, de pontosan fordítva, mindnyájan rabjai vagyunk valaminek, amit kitaláltunk,
a pénz rabjai! Pénz nevében a rabok rabul teszik azokat, melyek nem akarna rabokkal válni!
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12. SEGÍTSÉG MÁSOKNAK
Szépen lebeg az emberiség felett a jelszó: „Szeresd felebarátodat!” Minden oldalról hangzik: „Segítsetek a nyomorban!” Ez mind szép és jó. Ezrek vannak azok, melyek megszólítják másokat és segítséget kérnek szegény gyerekek számára, betegeknek vagy másoknak
a szűk helyzetben. Emberek szívesen adakoznak könnyekkel a szemükben azokra nézve,
akiknek segítettek. Minden úgy néz ki mint a nemes parancsolat gyönyörű teljesítése:
„Szeresd felebarátodat!”
Természetesen, ez szép gondolat. De helyes a végrehajtása is? Nézzük közelebbről ezt
a cselekményt. Ezrek vannak, melyek segítenek… pár egyénnek. Egész segéd sereg azon
kereskedik, hogy mások segíteni akarnak valakinek. Egyetlen segítségre tízen vannak olyanok, melyek élősködnek!
Legnagyobb segítséget azok kapják, melyek legjobban kiabálnak. Többnyire a kellemetlen átélésüket saját maguk okozták! Példaként az AIDS betegség szolgálhat, mely nem lenne szabad szerelem élet nélkül. A helyett, hogy egyértelműen az okot jelölnénk meg, több
száz megoldás van keresve, hogy folytatni ezt az életszínvonalat fertőzés kockázat nélkül!
Emberek látomása elé így hamis cél van tartva és ők szívesen hozzájárulnak, mivel megvalósítják a kötelességüket a felebaráttal szemben. Ez a legnagyobb képmutatás!
Újságírók szívesen nyilvánosságra hozzák a kis néger gyermek képét, mely meztelenül
áll a kunyhó előtt. Azonnal megmozdul az emberek lelkiismerete! Fel sem fogják, hogy ez
érzelmi zsarolás volt! Szívesen elküldik a pénzt, melyekből alig a fele jut e el ahhoz, akinek
szánva volt. Maradék a „nélkülözhetetlen” rezsi és a reklám! Ahelyett hogyha inkább segítenének az embereknek sokszor sokkal nagyobb nyomorban a saját országukban, azonos
eszközökkel sokkal többet érhetnének el.
Leggyakoribb segítség a gyermekeknek a képzetség hozzájárulás segítség. Első ránézésre szép gondolat. De hogy a saját országban valaki éhen hal, erről senki semmit nem
tud, mivel ennek nem volt reklám az újságban! Még a közvetítők százai sem tudnak róla.
A fényképe senkit sem érzékenyítené el, ezért nem volna miből élniük!
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13. ROKONSÁG TERHE
Ezernyi a lehetőség amivel a családok egymáshoz csatolják magukat. Nem csak a közeliek,
mint pld. szülők vagy testvérek, de távolibbak is, mint pld. unokatestvérek, bácsikák
a „harmadik térdből”. Leggyakoribb összecsatolás formái a lakodalmak, keresztölők és temetések. Ekkor össze van hivatva az egész közeli és távoli rokonság, csak hogy meg legyen
mutatva a család ereje.
Így a bölcsőtől a sírig minden pillanatban az ember szeme elé van téve a családi kapcsolat bilincse. Bekövetkezik a büszkeség arra, milyen erős családból származnak, büszkeség arra, ki milyen jelentős ember. Egész család büszkélkedik a némelyik családi tagok
sikereivel és egyetértésben megszólják a család fekete bárányait. Senkit sem érdekli, hogy
ezek a fekete bárányok nem e véletlenül a család fehér bárányai.
Saját nézetüket megmerték hagyni, eltérően a másoktól, ezért elítéltek. Ha netán valamelyik más család tag gyilkos vagy bűnöző, ez többnyire eltévedt. Bezárás ideje alatt emlékeznek rá, aki meglátogatta, hogy szegénynek milyen nehéz. Visszatérés után középpont és
hősként fogadják.
Az, akinek saját nézete van, minimálisan csodabogár, leggyakoribb esetben az, melynek
nem tudnak a nevére jönni, valaki, akiről hosszú évekig beszélni fognak és akire minden
rosszat ráhúznak. Család szemében ilyen tag a minden rossz tulajdonság hordozója, melyek
másoknál vannak, mivel az aki zsugori, zsugorit lát benne, aki irigy, irigynek nevezi.
Durvaanyagúsági törvények szerint a családnak szükséges találkozniuk ezekkel a fekete
bárányokkal is, leggyakoribb esetben a hagyaték rendezésével kapcsolatosan. A hasonnemű vonzalom Törvénye szerint már előre borzonganak ettől a találkozástól, mert a zsugori
attól fél, mit fog az a másik akarni, az irigy attól, hogy a másik irigyelni fogja azt, amit
megörököl.
Fekete bárány váratlan megoldása, lemond az örökségről. Ez a legrosszabb cselekmény
az egész családnak! Hogyha lemond az egyetlen család tag javára, mindannyian lehordják
őt a fekete föld alá. Hogyhogy nem nekik adta! Az akinek lemondott a javára, szintén lehordja, most mennyi gonddal több van neki az új birtokkal, melyre, természetesen, örül.
Abszurdnak tűnik? Még jobban képtelenebb cselekedet akkor kezdődik, mikor lemondás az összes család tag javára van, hogy osztozzanak, ahogy akarnak. Ebben a pillanatban
a pokol mélyére van elátkozva, mivel mindenkinek új gondokat teremtett, új veszekedéseket a birtokért. Erős és egységes család égészen a végső hagyatéki ítéletig halálra megsértve és haragban van.
Amíg a nem kívánt tag ragaszkodik a részén, azonnal egyesíti a megsértett családot:
„Milyen jogon ő még mer kérni valamit!?”
Legideálisabb megoldás akkor van, mikor szimbolikus jutalomért a többi család tag
megkapja a részt. Család nem vitatkozik hogy osztják el, a vita csak azon folyik, ki milyen
minél kisseb résszel hozzájárul a közös megtérítéshez. Erős pszichológiai háború után az
új birtokot, elsősorban kínálják egymásnak, már kinek kéne valami, aminek ilyen kevés az
értéke.
Érdekes fordulat következik. A fekete bárány a család legfényesebb lelkévé válik: „Hisz
nem is olyan zsugori, nem is irigy! Mennyire tévedtünk!” Mindenki más szörnyű zsugorik,
nem akartak hozzájárulni nagyobb összeggel mint mások, nem nézve azt, hogy kisebb
vagy nagyobb a rész.
Idill a legközelebbi látogatásig, ünnepélyig vagy családi eseményig tart. Ha a meghívott
bármilyen okból nem vesz részt, még hogyha halálosan beteg volna is, megint fekete bárányként lesz elkönyvelve.
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14. NE HADJÁK ÖNKÉNTESEN MEGKÖTÖZNI A SAJÁT
SZABAD AKARATUKAT!
Lélek tulajdonsága a szabad akarat, amivel különbözik a lényszerűktől. Sokan felcserélik
a szabad akaratukat a tudattal, ami nem helyes, mivel létezik a tudatos lényszerű, mely nem
ismeri a szabad akaratot, csak az Isten Akaratát.
Szabad akaratától a lélek sosem képes teljesen megszabadulni, mivel ez a tulajdonsága.
Mi történik, hogyha önkéntesen a lélek meg akar szabadulni a szabad akaratától?
Első rátekintésre paradox kérdés nem is olyan paradox, mert ez a kívánság a Földön
nagyon gyakori, még gyakoribb, mint gondolják. Válasz e kérdésre nem olyan egyszerű,
mert minden attól függ, mi a célja vagy milyen nyomás alatt teszi meg az ember ezt az
óhajt.
Léteznek esetek, mikor az ember szabad akarata alapján csak az Isten Akaratát kívánja
ismerni, tehát hasonlóan szeretne tevékenykedni, mint a lényszerűk, hogy mindig csak az
Isten Akaratát teljesítse és ne térjen el tőle.
Ez a kívánság tiszta, és alapjában nem sok lélek képes átérezni olyan mértékbe, hogy
eleget lehessen tenni a kívánságnak. Ha ez megtörténik, a lélektől elrepesztődik egy szabad
akarata kis része és ez a fordulat működés Törvénye alapján helyettesítve van lényszerű hűséggel. Valójában ez azt jelenti, hogy ilyen léleknek még mindig megmaradt a nagy szabad
akarata, mert ezt lehetetlen egészet elvenni. Az a lényszerű hűség kis része, melyet „lényszerű szikrácska” –ként lehet elnevezni, térséget ad arra, hogy csak az Isten Akaratát teljesítse.
Ilyen ember ezután nem képes letérni az útjáról, és az Isten Akarata teljesítésénél nem
veszi ﬁgyelembe az emberek véleményét, tehát nem hagyja befolyásolni magát. Nem jelenti, hogy elvesztené az érzelmét, szükség esetén szigorú tud lenni és képes megmondani
a látszólag kellemetlen igazat az ember szemébe, ha szükséges.
Ennek ellenére ezernyi módozat létezik, mikor a lélek önkéntesen megszabadul a saját
szabad akaratától oly módon, hogy önkéntesen hagyja magát leigázni. Ebben az esetben is
elrepesztődik lelke kis része, amely most nincs pótolva az Isten iránti lényszerű hűséggel.
Az ész ehelyett pótolja az ember kívánságával, rabszolgai engedelmességgel.
Legrosszabb ebben a cselekedetben az, hogy ilyen lélek sokszor nem is veszi tudomására, hogy más rabja lett, vagy jobban mondva, saját maga kínálta magát a rabszolgaságba.
Lelki szempontból ez egyforma cselekmény, mialatt a ﬁnomanyagúi testén látni a bilincseket.
Mivel ezernyi ilyen lehetőség van, szükséges némelyiket megemlíteni, hogy megértsék,
milyen különböző formák vezetnek ehhez. Figyelmeztessük, hogy sokak első tekintésre nemesek és szépek, de szigorú vizsgálatnál nagyon könnyen kideríthető a valódi értelme.
Első nagyon gyakran használt módszer, hogy másokat rabul ejteni, az „áldozat” módszere. Emberek kimutatják megcsodálásra az áldozatukat. Mártírként például egyes rendszerekben voltak ezek az emberek néha valójában néha látszólag elnyomva azzal, hogy
nyíltan nem beszélhettek a saját vallási, politikai, társasági vagy más nézetekről, mivel ellentmondásban voltak az hivatalos politikai erővel. Ebből kifolyólag az ilyen emberek beszédükkel ezekről a „nehéz évékről” olyan benyomást keltenek, aminél a hallgatók azt
gondolhassák: „Szegények, mennyire szenvedhettek,” és ami alapján igyekeznek az ilyen
embereknek segíteni az élet olyan szakaszaiban is, ahol a segítség nem szükséges. És ez
már rabul ejtés.
Ugyanazok az emberek már sokszor bebizonyították az ő általuk említett „nehéz években” teljesen egyforma módszerrel visszaélésüket másokkal szemben, mikor zárt csoportokban üldözésről, követésről, munka korlátozásról stb., amivel megint csak a hallgatók
közt előidézték az említett szánalmat.
Természetesen, társadalmi viszonyok változása nem kényszeríti az ilyen rabszolgatartó83
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kat megváltoztatni a gondolkozásukat, kényszeríti őket más formákat használni. Ezek a formák nem csak az emlékek lehetnek, de valamikor megváltoztatják az „áldozat” fogalmat
„szolgálat” fogalomra és folytatják a pszichikai zsarolásukat. Ezúttal emlékezetek helyett az
Isten szolgáltatásáról kezdenek el beszélni, nemzetről… stb., amivel a hallgatók közt olyan
benyomást keltenek, hogy csak ők egyetlenek az igaziak, amelyek ismerik a „szolgálat” fogalmát, és mindenki másnak éppen tőlük kell megtanulniuk. Jaj azoknak, amelyeknek saját
nézetük van, mert azonnal morálisan megtámadják, csak hogy a rabok nem menjenek utánuk. Ennél az okoskodásnál nem felejtik álszenti módra emlékeztetni: „Mi nem tudjuk mi
az a szolgálat.”
Azt, hogy valójában nem tudják, bizonyítják a praktikus cselekedeteikkel. Reális élet
példaként nevezhetjük pld. azt, mikor megengedik más embernek olyan cselekedet végrehajtását, mely valójában kísértés, vagy jobban mondva kockáztatás, ahelyett hogy azt mondanák: „Köszönjük hogy éppen ön szeretné végrehajtani a dolgokat, de a jelenlegi helyzet
állapota ﬁgyelmét véve ez nem alkalmas, és ha annak ellenére megcsinálja, szükséges tudnia, hogy kockáztat, és hogy az Isten védelme nincs önmellet.”
Senkinek sem a mindennapi életben nem jut eszébe kérelmezni beteg embertől, terhes
nőtől vagy gyermektől olyan dolgokat, amelyeket csak egészséges, felnőtt, csinálhat meg.
Rabszolgatartóknak ez nem akadály.
Sokak tanúi voltak már olyan cselekedeteknek, mikor rabszolgaként csoportok vannak
ejtve. Ellenőrizve van az, hogy ne mondjanak valami olyat, ami ellentétben lenne a mások
véleményeivel, amivel erőltetve igyekeznek a mások gondolatait megtartani. Ez a módszer
már egész évszázadokig jelen van és „öncenzúra” –ként van elnevezve.
Ezekről a gyakorlatokról már sok volt írva, a következményei ismertek lehetnek. De
hogy ne gondolják, hogy ez valami újság, akkor említsük meg azt is, hogy az öncenzúra
működött az emberek közt már az inkvizíció idejében, mikor elégetés fenyegette a más véleményeket mondó embereket. Akkor még meg volt a valamennyire logikus indoklása, mivel csak így lehetett megmenteni az életet.
De jelenkorban, ahogy ismert a Grál Üzenetéből, ilyen cselekedetnek már nincs itt a helye, és talán nem kell említeni a szavakat, hogy akihez hozzá érkezik az Igazság, az kötelező védeni ezt, másképpen nem méltó az ajándéknak. Nem segít a kifogás sem, hogy
leggyakrabban másokon látjuk a saját hibáinkat. Ez a legmélyebb szemforgatás jele, hogyha valaki lát valami rosszat és nem mondja meg csak azért, hogy ne legyen megtámadva
azért, hogy a „saját hibáit látja.”
Rabul ejtő itt az is, mikor az ember, mely így meg volt támadva, összehúzza magát és
többet nem beszél erről. Ezzel csak vétkezik, mert tudatosan támogatja a mások helytelen
cselekedését. Emlékeztet a hasonmásra, mikor az utcán mentek, szemben jön valaki meztelenül és így a templomba megy. Ha valaki megkérdezi mit látott, ez a felelet: „Semmit sem
láttam, éppen be volt csukva a szemem.” Ez a legdurvább hazugság lenne!
Az ilyen hazugságokat kényszerítve mondják hangosan, ugyanúgy a gondolataikban is,
mert a szemforgatók, melyek helytelenül értik az Isten Akaratát, azt mondhatnák: „Biztosan a szemeiteket legeltettétek. Milyen elrontottak vagytok, hogy ha láttátok ezeket a meztelen embereket!” Emellett sokan gondolják: „De kár hogy nem láttam én is, sztriptízre
hivatalosan nem mehetek. Mit mondanának erre mások!”
Katolikusok vannak legjobban ebben a helyzetben, mivel e problémával a pap után
mennek, amely sokszor ugyanazt gondolja majd, de hivatalosan ezt mondja: „Vétkeztél,
mond el a tíz Miatyánkat.”
Ez az ember legalább el mondhatja más embernek, amely egyaránt az egyház hivatalos
képviselője, és így a rabul ejtése csak abban a mértékben van, hogy az egyház rabja, mert
a szabad akarata szerint „csakis ő mentheti meg.”
Azok, melyek nem mondhatják el senkinek, mivel az egyházukban, szektában vagy csoportban ez nincs bevezetve, így nem csak a saját egyház vagy csoport rabjaivá válnak, de
olyan embereké is, melyek véleményeitől félnek.
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Gondolják hogy már elég volt a hasonmásokból? Nem! Csak azokat a leggyakoribbakat
említettük, de ez folyamatban van más, gyakran rejtettebb formákban is, mindenhol, a családban is. Ezért szükséges legalább két formát megemlíteni.
Elsőként főképpen a katolikus országokban elterjedt úgynevezett Mária kultusz. Itt nem
az egyház rabul ejtéséről van szó, de ez a kultusz az anyaság rabul ejtéséhez vezet. Ez
a mérges fa olyan mély gyökereket eresztett, hogy Európában és Amerikában nem találnak
embert, mely nem adná meg magát, mindegy hogy hívő vagy nem hívőről van szó. Az emberek így a saját gyermekei rabjaivá válnak, melyeket hódolják.
Második, a maga módján egyforma, csak az első pillantásra más, az öregség kultusza.
Azzal nyilvánul, hogy az öreg embereket csak abból az okból hódolják, hogy a korukra
ﬁgyelve muszáj hogy ismeretük, tudásuk és tapasztalatuk legyen. Holott el van feledve,
hogy egy lélek sem nincs a Földön először, de mögötte van már tíz, száz… élet is. Nem
számít az élet mennyisége, de az érettség, melyhez eközben hozzá jutott.
Csak a lelki érettség a mérőadó a mások elbírálásához. De azok, melyek lelkileg érettek, védekezni fognak bármilyen hódolási formának. A mások fordítva, követelni fogják,
holott a családokban a leggyakoribb úgynevezett kötelező hódolási forma a szülők iránti
hódolat.
Lelkek sokai e igények követelésével raﬁnált módszereket használnak, mikor így mondják: „Tudjátok, hogy nem fontos…” holott a másik oldalon panaszkodnak, hogy már öregek, nem bírnak, még várja őket ez vagy az, miközben nem közvetlenül kényszerítik, hogy
megcsinálják amit szeretnének annak ellenére, hogy saját gyerekeik vannak akik segíthetik,
… stb.
Ez is rabszolgává tevés, a leggyakoribb. Azért rabszolgává tevés, mert a munkát, melyet
így végrehajtanak, ingyenes, jutalom nélkül, és ha e mellett talán enni kapnak, sokszor említve van, milyen fárasztó egy adaggal többet főzni.
Még nagyobb baj van akkor, mikor az új rabszolgatartók saját maguk helyett olyan
munkát csináltatnak, melyet maguk is csinálhatnák. Sokszor emellett túlzásba viszik a másik munka végrehajtását, melyet sokáig csinálják, részletesen, de teljesen feleslegesen. Ez
ugyanaz hogyha ötször mosogatnának el csak azért, hogy megmutassák, milyen fontos számukra a Tisztaság. Ilyen emberek feledik, hogy a lelki Tisztaság földileg is nyilvánul, de
a földi tisztatartásnak a lelki Tisztasággal nem kell hogy valami köze legyen!
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15. HIT, KÖNNYELMŰSÉG, KÍSÉRTÉS
„Tudom hogy az Isten védelme alatt vagyok, ezért bárhol is leszek, törődve lesz velem!”
Ilyen vagy hasonló szavakat hallgathatjuk a sokak szájából. Erős Isten Szeretet és Igazság hitnek néznek ki. De valójában?
Igaz, hogy az Isten törődik velünk minden lépésünknél, kiskorunktól egészen az öregségig, éjjel nappal. Ez a gondoskodás a Törvény szerint nyilvánul. Úgy ahogy egyik szülő
sem nem tanulhatja meg a saját gyermeke helyett a beszélést, járást, muszáj, hogy a gyermekét önállósághoz vezesse, ilyen az Isten segítsége is a lélek vezetésénél.
Ez különböző élet helyzeteibe van sorolva, amelyek nem mindig az Isten Akaratából
származnak, gyakrabban az emberek szabad akaratából.
Az, ami ered az Isten Akaratából a Törvényben van átfogva. Szeretet törvénye alapján
vonzódást érzünk hasonnemű emberektől vagy emberek iránt. Igazság Törvénye szerint
betegek lehetünk, vagy megajándékozva. Tisztaság Törvénye szerint elbírálva vagyunk.
A Törvény mindent átfogó és csak kevés előre megadott helyzet van megszabva. Minden más az emberek szabad akartuk és a mi akartunk alapjából származik.
Senki sem nem fogja az Istent felelőségre hívni azért, hogy pld. lehetetlen kormányt választanak maguknak az emberek! Olyat választottak, milyen a vonzalom Törvénye alapján
megfelel. Ha a kormány hazudik és hamis ígéretek tesz, ez az emberek problémája, melyek
választották, hogy ezt nem fedezték fel például kényelmességből.
Térjünk vissza az előadás bevezető mondatához: „Tudom hogy az Isten védelme alatt
vagyok, ezért bárhol is leszek, törődve lesz velem!” Lassan más fényben mutassa magát.
A szilárd hit elszállt és könnyelműség mutatkozik.
Minden embernek kötelessége törődnie a saját maga durvaanyagúsági dolgaival. Az Isten ajándékai a különféle adottságok vagy más feltételek a munka végrehajtásához. De
a munkát keresni és megtanulni helyesen csinálni minden embernek saját magának muszáj.
Könnyen meg lehet szabadulni a földi élethez való kellékektől, melyeket az ember megszerezte, vak hitben, hogy az Isten majd úgyis megsegíti. Ez nem csak gondatlan, sokkal
rosszabb, gyakran kísértetbe megy. Kísértés az érzelemben van rejtve, mely e mögött rejlik
és amely valódi értelme: „Istennek muszáj segítenie!”
Nehezen lehet ilyet kísértésnek nevezni, olyan nehezek ezek a szavak! Nagyon gyorsan
a legrosszabb istenkáromlás van belőle. Nem alázatosan, de éles követelménnyel áll ilyen
ember az Istene előtt!
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16. SEGÍTS MAGADON, EMBER, AZ ISTEN IS MEGSEGÍTT!
Kezdetnek említsünk egy irodalomból ismert történetet:
Árvíz volt. Egy vallásos ember térdelt és imádkozott az Istenhez a megmentéséért. Ekkor az ajtajára emberek kopogtattak az egyik csónakból:
„Nem, köszönöm, engemet az Isten megment!”
Emberek elmentek, a víz áradt tovább. Vallásos embernek el kellet menekülnie víz elől
a padlásra, nem abba hagyva az imádkozást továbbá is kérlelt a segítségért. Hirtelen másik
csónak érkezett a házhoz, de a férﬁ elutasította ezt is szavaival, hogy az Isten megmenti.
Víz tovább áradt, vallásos embernek a kéményre kellett felmásznia. Folytonosan imádkozott a megmentéséért. Megérkezett a harmadik csónak, hiába a mentők igyekeztek, férﬁ
csak ismételte, hogy az Isten megmenti.
Ebben megérkezett az árvíz hulláma és a vallásos ember megfulladt. A másik oldalon
felébredése után az ember szemrehányással fordult az Isten felé: Miért nem mentettél meg,
nem könyörögtem?!
Itt a Magasságokból dübörögve megszólalt: „Háromszor küldtem hozzád a csónakot!”
Ilyen szelesen mint az említett ember milliók cselekednek. Gondolják, hogy az Isten segítségének muszáj hogy természet felettiesen nyilvánuljon vagy minimálisan titokzatosan.
Azoknak is, melyek ismerik a Törvényt, tehát azok, melyek tudják, hogy a durvaanyagúságban mindennek durvaanyagúságilag szükséges történnie, mintha ezekben a kérdésekben
hiányozna a logika. Gondatlanul elhagyva minden földit, amit az eddigi munkájukkal megszereztek és mennek az ismeretlenbe az alítással: „Tudom, hogy az Isten megsegít!” Ebben
az állításban mindig el van rejtve a követelmény: „Az Istennek muszáj törődnie velem!”
Teremtés Törvényei nem tartalmazzák magukban azt, milyen formában és hol tartja
magát el az ember. Törvények alapján a saját maga képességei által, hajlamai által az ilyen
szülőkhöz van húzva. Itt végződik a lelki cselekmény és kezdődik a durvaanyagúsági. Hová megy az élete során, milyen képzettséget szerez, milyen a lehetősége az adott országban, ez mind sok durvaanyagúsági körülménytől függ, így a lelki előnyök sokszor
ellehetnek teljesen nyomva.
Példaként egy ideálisan beállítottságú embert lehet említeni a kommunista rendszerben.
Saját működéséhez nem volt egyszerűen lehetősége! Valaki ellentmondhat, hogy máshol
kellett volna születnie. Nem, ez nem így van! A feladata az volt hogy ott működjön, de
a durvaanyagúsági törvények az adott országban, melyeket nem lehetett előre feltételezni,
ezt egyszerűen nem engedték.
Fiatal ember, tudat fényességét kellet volna neki bevezetni a papok soraiba. Elvégezte
a hittudományt papként szentelve. Nem sokára el vették az állami engedélyt, szállítmánykísérőként végzett.
Más példa. Fiatal asszony, melynek segítenie kellet volna szóval a nyelvtudományi intézetben, harmadszorra sem került az iskola, hivatalnokként végzett a gazdasági szövetkezetben.
Következő példa. Sok ezer példa volt olyan, börtönben végeztek vagy kivégezték.
Minden embernek vannak valami adottságai, melyeket ha képes kifejleszteni, nagy áldást hoznak. Ezek az adottságok az Isten ajándéka, ezért teljes joggal ilyen ember kijelentheti, hogy a munkájában az Isten megsegíti!
Ez azt jelenti, hogy az, amit ajándékként magával hoz a múltból, és az, amit megszerez
ajándékként a jelenben, kifejleszti a legmagasabb művészetbe. Ekkor megsegítik az összes
teremtési erők, legmagasabbtól a legalacsonyabbig. Ezután fájdalmas látni, mikor ezek az
ajándékok sem tudják ez embert fenntartani! Az ilyen ember felelősség teljesen keresett, felelősség teljesen készülődött, és ezért megtalálhatta, még ha az élete vége felé is lenne.
És ezért az Isten ajándékait, melyeket mint az adottságait az embernek fel kell fedezni,
sosem legyenek ingyen adva, mert ez az, ami az emberben a legértékesebb, ez a lelki bizonyítványa!
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17. „… ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS
MEGBOCSÁTTUNK…”
Számtalanszor már megkaptátok e szavak magyarázatát. Naponta imádkoznak, illetve
mondják őket. Miért nem látni a mindennapiban a praktikus működését? A törvények szerint a keresztény hagyományokkal igazodnak. Vajon miért ugyanolyanok a törvényeik mint
a pogány Róma idejében?
Vegyünk egy példát. Valaki elkövet más ellen egy közlekedési szabálysértést. Az a másik megbocsát, úgy valójában, a Törvény szerint. A tettes belsőileg szenved és sajnálja
a tettét. Lelkileg és durvaanyagúságilag is igyekszik helyrehozni a tettét. A Törvény szerint
minden lezárult. Ezért nincs senkinek semmi joga folytatni a „bűnös” büntetését.
Milyen a valóság? A rendőri szervek tovább folytatják a vizsgálást, mivel a földi törvény így írja. Tettes a bíróság elé áll. Hiába fogja a sújtott állítani, hogy mindent lezártak,
és nem szükséges másik büntetés. A bíró nem tehet eleget ennek a kívánságnak, még ha
akarná is, mivel nem engedi a földi törvény, melynek alárendelt. Bár nem ért egyet, szükséges a tettest elítélni, még hogyha a legkisebb büntetésre csak, melyet megengedi a földi
törvény.
Hol a hiba? Miért nem változik meg a földi törvény? Azért, mert a bocsánatról az emberek beszélnek, de valójában nem tudnak megbocsátani. Próbálják megkérdezni bármelyiküket, melyek szívesen beszélnek a megbocsátásról, ezeket a kérdéseket: „Javasolná annak,
aki elgázolta a gyerekét, feleségét, férjét vagy a szüleit…, hogy megállítja a rendőri vizsgálatot, mert van olyan lehetősége? Meghívná hazájába, megvendégelné? Eltölthetné az éjszakát önnél? A bíróságon vallana a javára? Kijelentené nyilvánosan, hogy ez jó ember és
nem haragudik reá?”
Csak hogyha ezekre a kérdésekre őszintén „igennel” válaszol, ezután mondhatja, hogy
meg tud bocsátani! Őszintén ám csak akkor tudhat válaszolni, mikor saját maga átéli az
ilyen helyzetet. Másképpen csak elmélet, melynek gyakorlati eredménye a mostani földi
törvények teli gyűlölettel!
Természetesen, megbocsátás lehetséges abban az esetben is, mikor a tettest nem akarja
„látni sem”. Az előző példában egyértelműen meg volt mondva, hogy a tettes őszintén
bánja és lelkileg és durvaanyagilag is igyekszik a kárt megtéríteni. Erre nem képes egy sötét
lélek!
Abban az esetben, mikor a tettes nem bánja a tettét, ez sokszor hamis nyilvános pótolással nyilvánul, mely mindenféle kijelentések mögé bújik önkéntes szándék nélkül a valódi
lelki és durvaanyagi kör bezárásához. Ebben az esetben képmutatásról van szó, hogyha
a tettes valami megkönnyebbülésért könyörög az eljárásban.
Földi törvényekben a Törvény szerint csak egyetlen egy lehetséges büntetésnek kellene
lennie:
„Elítélve határozatlan időre, amíg egyedül és önként nem ismeri meg a bűnét és nem
fog igyekezni ezt megtéríteni!” Száz mai elítéltből kilencven sosem jönne ki a börtönből!
A maradék tíz a börtönbe be sem lépne!
Az aki lopja a kenyeret az éhségtől, nem tolvaj, másképpen elpusztulna az éhségtől és
a tettét hamarább bánja, ahogy végrehajtotta. Az, aki éhes, de lopja az alkoholt, tolvaj, mivel alkohol nélkül túlélné!
Egyetlen tolvaj vagy rabló sem ám nem bánja a tettét! És legkevésbé azok bánják, melyek a törvényeket maguk szerint szabják meg! Ezek a mai mértékek szerint a bíróság elé
nem is kerülnek!
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18. GRÁL ÜZENETE MINT KULCS
A Grál Üzenete kulcs, mely segítségével bármilyen cselekményt az egész teremtésben
megbírálhatnak. Ez a tudat alfa és omega, szilárd szikla, melynek neki lehet támaszkodni.
Ezt már tudjátok, de még mindig nem tudjátok, hogy használják ezt a kulcsot. Grál
Üzenete kulcsa olyan mint a zárhoz való kulcs, mely mögött kamra rejlik. Hogy ezt a kamrát egyáltalán el kezdhessék vizsgálni, elsősorban a kulcs segítségével szükséges kinyitni
a zárat. Minden zárhoz ám más kulcs szükséges.
Ugyanúgy van ez a Szóval is. Nem adhatjátok mindenhová az egész Grál Üzenetét, de
a jelenségek megítéléseinél muszáj tudniuk használni azokat az előadásokat, melyek közvetlenül érintik. Ezek ezután kialakítják a megfelelő kulcs fogacskák kombinációit, ami segítségével ki lehet nyitni a zárat. Ebből kifolyólag a helységben, a rejtélyes kamrában,
lehetséges és szükséges a megítéléshez kihasználni az egész Grál Üzenetét, mert ez oszthatatlan és csak összesében adja e teli tudatot.
Gondolják, hogy az Üzenetben megtalálják az útmutatót, milyen előadásokat szükséges
válogatni a kulcs összeállításához. De ez nem így van. Mindennapi cselekmények ezernyi
változata van, így nem várhatják, hogy az összes lehetőséget lehetséges leírni közvetlenül
a Grál Üzenetében mint a példa a konkrét cselekménynek. Végül is ez nem volna lehetséges, mivel minden nap előadások százait kellene írni, melyek felderítenék a minden napi
cselekményeket.
Önöknek kulcs van a kezükben, melyben le van írva ez összes lelki háttér sok mindennek, még a földi cselekménynek is. Mint a mesternek, szükséges ebből az okos kincstárból
kiválasztani azokat a tónusokat és színeket, melyek harmóniában vannak azzal-amely cselekménnyel a Földön. Sosem lesz ez egy előadás, még a legapróbb cselekménynél sem,
mindig többről lesz szó.
Szükséges tudniuk az egyes előadásokból összeállítani mindig új és új szerkezetet, mint
a hídépítők egyszer széles, máskor keskeny folyót muszáj hogy áthidaljanak. Mint a műépítők az előadás kiválasztásával házakat építeni – egyszer magasat, egyszer keskenyt, egyszer
sok embernek, máskor egynek.
Ez a legmagasabb művészet, melyet elérhetik és melyet muszáj elérni, hogy teljesíthessék a feladatokat, melyekhez kötelezték magukat a hivatás órájában.
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19. HASONMÁSOK NYELVE I.
Lelki alkotások hasonmásokban vannak írva. Ez az oka, vajon miért nem értik, mert mindent a durvaanyagúságba tépik. Más írás lehetőség nincsen, mivel az élő lelki cselekményeket csak hasonmásokban lehet leírni.
Szó, mely oda volt ajándékozva, olyan mint egy nagy kép, mely sok kis mozaik képecskékből van alkotva. Miden lelki cselekedet körül van írva sokak, látszólag különböző szavakkal, melyek csak az egyes részei, hasonmásai, melyeket maguknak szükséges
összerakni, hogy láthassák az egész képet. Ezért szükséges, hogy ezt a nyelvet megtanulják
érteni, mert anélkül az ismeretük sosem lesz teljes.
Térjünk vissza a Szóhoz. Egész Szó a Szeretet, Igazság, Tisztaság, Tökély. Ez a négy
szó átfogja az Isten szavat. Mivel ez érthetetlen önöknek, szükséges mindegyiket körülírni
ezernyi módban, hogy összerakva a mozaik kavicsokat egymáshoz ebből kifolyólag egy nagyon bonyolult képben megtalálják azt a egyszerű egyetlen egy Szavat.
Hogyha ezt felfedezik, meglátják az egész gyönyörű teremtés építményét a mindegyik
sarkával, és ezennel a teremtésben nem lesz önök előtt semmi titok. Ezért, hogy képesek
legyenek megtalálni a szavak egységét, mutatva vannak önöknek néha látszólag ellentmondásos hasonmások. Azért ellentmondásosak, mert egyszer az egy és ugyanaz cselekmény
le van írva, mondjuk, az Igazság Törvénye szempontjából, máskor, például a Szeretet Törvénye szempontjából. Így két hasonmás keletkezik, melyek valójában csak egyetlen egy körülírása a dolognak, különböző szemszögből nézve.
Hogy képesek legyenek elképzelést alkotni maguknak, soroljunk néhány példát.
Nézzük a négy szárnyas állatot az Isten trónusa fokozatainál. Az „Alázat” kifejezésnél
szemük előtt a Bárányt keletkezik. Máshol azt olvassák, hogy az igazi Alázat nemes és a teremtésbe a Sas sugarazza! Az igazi Alázat nem csak nemes, de büszke is, ezért a teremtésbe a Oroszlánnak kellene sugaraznia! És mert a Bika is megteremtett, ő maga is sugarazza
a teremtésbe az Alázatot, mely Erőben részesül, ami azt jelenti, hogy az igazi Alázat nem
hátrál!
Négy állat melyike sugarazza tehát az Alázatot a teremtésbe? Egyetlen egy sem! Alázatot nem sugarazhat senki sem a megteremtettek közül, mivel nem képes valójában alázatos
lenni. Alázat a Tisztaság része, az Isten Szava felfoghatatlan része. Alázat az Élőben van átfogva, melyből azok származnak, melyek Egység*. Sőt még a négy állat sem nem sugarazhatja az Alázatot!
Négy szárnyas állat az Alázatot befogadják és a sugarán ez által sugarazzák a Nemességet, Erőt, Bátorságot és Büszkeséget.
Most fel kell tenni a kérdést. Mi az a Nemesség, Bátorság, Erő és Büszkeség? Szeretet,
Igazság, Tisztaság ezek Törvény. E fogalmak közt is szükséges, hogy egység legyen. Ez az,
amit szükséges keresni a Szóban, tehát a mozaik végső hasonmását.
Büszkeség melyet sugaraz a Sas, Bárány, Bika és Oroszlán a Tisztaság Törvényében részesül. Erő, melyet a Bika sugarazza a Szeretet törvényében részesül. Bátorság, melyet
a Bárány és az Oroszlán sugarazzák az Igazság Törvényében részesülnek. Nemesség, melyet a Sas és a Bárány sugarazzák, az Igazság Törvényében részesülnek.
Valójában mind a négy állat a Hármastörvényt sugarazzák, tehát sugarazzák a Nemességet, Erőt, Bátorságot és a Büszkeséget. Mindegyik sugarazza az egyes részt erősebben az
alkalmazása szerint.
Most úgy tűnik, hogy az egész be van csomózva. Nem úgy van. Csak azért tűnik így,
mert még nem tudják az Egységet keresni a Hármastörvényben. Valójában hogyha azt írnánk, hogy minden a Szeretet, Igazság és Tisztaság Törvények sugarazása, igaz volna.
Ezért ezen a helyen példát említünk erre az egységre.
* Előadás: „Hármastörvény a teremtésbe-előadás”
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Tudják, hogy a Szeretet a teremtésben a hasonnemű vonzás Törvény által nyilvánul,
Igazság a fordulat működése Törvény által és a Tisztaság a nehézség Törvény által. Valójában ezek csak egyes kifejezések egy és ugyan annak a Törvénynek, a mozgás Törvényének,
mely a Hármastörvény hasonmása.
Vegyük elöl egyszerű példaként az ismert: „Mit vetsz, azt aratsz!” Valakinek a hasonnemű vonzalom Törvénye nyilvánul, másnak a fordulat működés Törvénye és végül valakinek a nehézség Törvény cselekménye.
Mindegyiküknek igazuk van, mivel valójában az egyetlen Törvényről van szó, és amely
minden cselekedetet átfog. Ezt megértenék akkor, hogyha felfognák a Grál Üzenetét, mely
ajándék, tehát hogyha megértenék legalább az egy huszadát a Szóból! Ezt nem képesek
a legjobbak sem önök közül, nem még hogy, egy tizedről elmélkedjenek!
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20. HASONMÁSOK NYELVE II.
„Ez a Szó azzal tudattal van ajándékozva önöknek, hogy még a legjobbak sem önök közül
nem értik meg még a tizede részét sem”. Ezek a szavak ismerősek, de végkép nem ismerik
az igazi értelmét. Azt gondolják, hogy nem képesek megérteni még a tizede részét sem
a Szó durvaanyagúsági módozatából, ezért körbe körbe olvassák igyekezve fejből megtanulni. Gondolva, hogy megközelítik a tized része határát. Hogyha az egész Grál Üzenetét
fejből ismernék, nem értenék meg többet mint egy század részét!
A Szó durvaanyagúsági formája, mely a Grál Üzenetében van, természetesen, többet
tartalmaz. El van rejtve benne a teljes ismeret, melyet képesek megérteni. Java része ám
a sorok közt rejlik, főképpen az elrejtett összefüggéségben.
Ezért, hogy végre tudják, mi az a Szó egy tizede része, szükséges a Magasságba szállni.
Tudják, vagy helyesebben mondva, gondolják hogy tudják, Mi az a Szó. Olvassák el még
egyszer a János örvendező vallomását az evangélium bevezetésében: „Kezdetben vala az
Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.”
Ez az a Szó! Semmi más! Minden az, amit „Szó” fogalommal jelölnek, valójában csak
egy kis része. A megteremtetteknek három szó van megadva – Szeretet, Igazság és Tisztaság. Negyedik szó, mely a Bibliában a „kifejezhetetlen Isten Neve”, muszáj hogy örökké titok maradjon. Ez a három adott szó, olyan sokat jelent önöknek, hogy nem értik meg az
egész létezés alatt sem az örökkévalóságban.
Hogyan ismerik meg a Szavat a megteremtettek? Megmutathatjuk a lelkek példáján és
ezzel összefüggő megteremtettekkel. Első szó, mellyel a lelkek ismerkednek a Szeretet. Ebből a szóból képesek megismerni legtöbb egy huszad részét. Többet nem! Ebből kifolyólag
az őslelkiek az „Igazság” szóval ismerkednek. Ebből képesek megismerni egy tizede részét. Többet nem! Utolsóként ismerkednek az arkhangyalok a „Tisztaság” szóval. Képesek
megismerni egy ötöde részét. Többet nem! Csak azok, amelyek a megrázhatatlan hűségükben megkapták a lénytelenség szikráját, tehát lények, képesek megismerni e szavak egységét mint a Hármastörvényt.
Ez az egész titok kapcsán a Szó ismeretével!
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21. HASONMÁSOK NYELVE III.
„Csak az Isten Szent!” Ismerős, és ennek ellenére nem álltak meg a „Szent Ünnep” és
„Szent Grál” szó kapcsolatok felett. Bár már szó volt róla *, mutassuk meg a hasonmások
beszédét, mely ebben rejlik.
Elsősorban a „Szent Ünnep” fogalomnál álljunk meg. Biztosan senki sem önök közül
nem ítéli az ostyát és a pohár bort valamivé, ami szent. Egyben helyesen nevezik ezeket
a dolgokat „Szent Ünnep” fogalommal. Képzeletbeli ellentmondásba akadtunk. Valami,
ami nem szent, és ezzel a fogalommal van megjelölve.
Ez az ellentétmondás azért keletkezett, hogy teljes mértékben nem mélyedtek bele a lelki cselekményekbe, mely ezzel összefüggésben van. Szent Ünnep ez nem ostya és bor sem.
Ezek csak a durvaanyagúsági jelképek, melyekbe közvetíthetők a Magasságokból lévő
megáldó erő.
Már maga az „Ünnep” fogalom ahhoz vezet, mi lehet e mögött elrejtve. A teremtésbe
árad a lelki eledel. Lelki eledel ám a Szó. Akkor, amikor áldva van az Ünnep, a teremtésbe
árad a Tisztaság Szó ereje.
Az Erő nem közvetítő, de közvetlen, tehát olyan, amilyen az Isten-Atyától árad. Ez az
Ünnep legnagyobb titka, mert az a darab ostya és pohár bor ilyen módon úgy megszentelődnek, hogy jogosan „Szent Ünnep” –ről beszélhetünk.
Most irányítjuk a ﬁgyelmünket a „Szent Grál” fogalomra. Tudják, hogy a Szent Grál
edény, melyben folyton forr és hullámzik mint a piros vér anélkül, hogy túlfolyna. Lelkükben serpenyő vagy hasonló edény hasonmása keletkezik. Ez csak azért van, mert nem értik
az „edény” fogalom értelmét, bár az önök testeik is így vannak elnevezve, és ismerik ezt
a fogalmat a Mária és Teréz összefüggésében az őslelki birodalomban mint az Isten Fia és
Ember Fia földi anyák edényei.
Edény, melyben folytonosan forr és hullámzik, ez a valaminek a hasonmása, ami maximálisan mozgásban van. Vér az élet hasonmása. Ezek a hasonmások adják a végző hasonmást annak, amely a teremtésben az életet keletkeztette.
Szent Grál tehát a Királyok Királya. Kérdezik, miért nem volt ez így leírva azonnal?
Embereknek az Abd-ru-shinban saját maguknak kellett volna megismerniük, ki az a Szent
Grál! Csak az ő hibájuk, hogy nem ismerték meg és csak most lehetséges feltárni, mivel
a Szent Grál megint a trónusára ült.

* Előadás: „Szent Grál kardja”
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22. HASONMÁSOK NYELVE IV.
Mária Kasszandraként zárta a kört a Földön, melyet az Abd-ru-shin kezdett arab fejedelemként. Ám a Törvényből következik, hogy senki más helyett nem zárhatja le a kört.
Megint van itt látszólag ellentmondás. Azért látszólag, mert nem tudják, mi az a Egység.
Hogyha vissza térünk a „Hármastörvény a teremtésben” előadáshoz meglátják, hogy
azok, melyek Egységként nevezhetőek, az Erőből származnak. Ám nem tudják, ez pontosan mit is jelent. Ez az Isten kisugárzása, mely az örökkévalóságból van. Ez a kisugárzás az
Ő kimondhatatlan Neve. Annyi betűje van, mennyien azok vannak, melyek Egység.
Azt jelenti, hogy bár független személyek, az érzelmük közös. Már egyedüli ezt nem
tudják elképzelni. Szükséges megmondani, hogy legalább valamilyen elképzelésük legyen.
Valójában ez azt jelenti, hogy bármelyikük kimegy a teremtésbe, ez ugyanaz a Törvény
szempontjából, minthogyha az Atya-Isten ment volna a teremtésbe. Ezért is az Isten Fia
mondta: „Én és Atya egyek vagyunk!”
Mikor Mária és Abd-ru-shin Földön voltak, a közös érzelmükhöz képest közösek voltak a gondolataik is. Nem maga a szavak, de a gondolatok össze voltak csatolva a közös érzésükkel. Így hát az, amit egyikük tett, minthogyha a másik tette volna, és a fordulat
működés is bármelyiküket érhette.
Ez csakis azoknál lehetséges, melyek Egység. Lény, mely repesztődik aktív és passzívra, ezt nem ismeri, mivel egyénekre repesztődik, melyekből mindegyiknek sajátos érzelme
van anélkül, hogy bárki másnak muszáj lenne ezt éreznie.
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23. ÁLLÁSFOGLALÁSOK VÁLTOZÁSA
Atlantisz idejében a Szavat az ahhoz hivatott lelkek hozták. Nyitott lelki hallásuk által fogadták azt, mi a Szeretet. Tartalom sosem volt megváltoztatva. Az, ami változott, csak
a forma volt. Minden irányból, minden oldalról, minden szemszögből magyarázat volt
adva az embereknek erről a Törvényről. Így az emberek megtanulták mindenben keresni
a Szeretetet, és így megismerni. Ezzel megértették: „Kezdetben vala az Íge…”
E tanulás után meg kellet volna a lelkeknek tanulniuk Szeretet adni, amivel megértették
volna: „… és az Íge vala az Istennél…”, hogy végül megtanulják a Szeretetet fogadni és
ezzel megérteni: „… és Isten vala az Íge!”
Az első iskola után, a vége előtt, az emberiség bűnbe esett. Emberek abbahagyták a lelki iskolába járást. Csak nem sokan folytatták és ezek el is végezték. Ezerkétszázan voltak,
de tizenöt milliárdnak kellet volna lenniük. Az a ezerkétszáz tanító és pap lett. Magasságokból fogadták a Szavat és igyekeztek tanítani a többi lelket.
Kérdezik, hol van az a 144 000, amelyekről a János Látomásában volt híresztelve? Az
a 144 000 belépett az iskola második osztályába, Szeretet iskolájába az Atlantiszon. Ezt az
iskolát a mai napig nem fejezték be!
Maradék tizenöt milliárd erre az iskolára még csak nem is gondolt. Megváltoztatták az
állásfoglalásukat! Miattuk meg kellet változtatni az iskolát.
Megkezdődött az Igazság iskolája. Millió évekig tart ez az iskola! Mindig ugyanaz körös
körbe: „Nem szabad, Muszáj, Mit akarnak?! Hová mennek?!…” Sok millió év és a tizenöt
milliárd lélekből kétszázan végezték el az iskolát. Eközben többiek újonnan megváltoztatták az állásfoglalásukat, hátat fordítottak az Istennek.
Megérkezett a Magasságokból a legmagasabb Oktató, Jézus Isten Fia. Eljött, hogy új iskolát hozzon a Tisztaság iskoláját. Hátha valaki a tizenöt milliárdból megérti… Ugyanazok
az oktatók, melyek a Szeretetet és az Igazságot tanították, a Tisztaságot kezdték oktatni. Tizenhat lélek a tizenöt milliárdból megértette!
Elérkezett a vége. Magasságokból megszólalt: „Mutasd tenyereid, ember! Ezeken mutasd a munkád eredményeit!” Tizenöt milliárd emberi lélek megváltoztatta az állásfoglalásukat, hátat fordítottak az Istennek.
Csak azok, melyek elvégezték a három lelki iskola valamelyikét, emelték kezeit a Magasságokba így szólva: „Nézd Uram, valami kicsi van a kezünkben. Nem tudjuk mi az, de
Szeretettel adjuk Neked.”
A Magasságokból megszólalt: „Áldottak azok, melyeknek a kezei nem üresek! Olajt töltöttetek a lámpáitokba és ünnepi ruhában vagytok. Fogadják ezért a meghívást a Bárányka
esküvőjére!”
Újonnan megszólalt Magasságokból a hang: „Emberek, haljátok! Milliónyi évet elpocsékoltak! Elpazarolták az ajándékot, hogy létezhetnek! Változtassák meg az állásfoglalásukat!”
Megérkezett az Ember Fia a Földre és meghozta az új iskolát, Hármastörvény iskoláját.
Emberek megrázódnak az Igazság iskolájában, hogy végre megtanulják azt, amit meg kellet
volna tanulniuk a Szeretet iskolájában. A Tisztaság iskolájáról jelenleg szó sem lehet!

95

24. VILÁGOK FORDULATA
Világok Fordulata. Hely, vagy lelki cselekményről van szó? Mit keresnek, emberek, mikor
a világok Fordulatánál vannak? Gondolják, hogy a kövek alatt rejtőzik a lelki cselekedet?
Őrültek! Sok világok fordulata volt már a teremtés kezdetétől. Első az ember érkezésénél volt a Földre, mivel ezzel a anyagúság átlelkesedett és fordulat keletkezett a fejlődésében. Ez az egyetlen világok fordulat akarva volt. Többieket, emberek, saját maguk
kényszerítették!
Röviddel azután, ahogy megérkeztek, lebuktak és ezzel világok fordulatát okoztak, tehát
felfelé fejlődés helyett megváltoztatták a fejlődést lefelé.
Millió évekkel később új fordulat keletkezett. Magasságokban az ifjú készülődni kezdett
a végső cselekedetre. Sok ezer évvel ezelőtt volt ez. Durvaanyagúságilag ez a fordulat
a Földön özönvízzel nyilvánult. Bibliai özönvíz az Atlantisz özönvize és egyetlen tiszta,
Noe, Isten az Abd-ru-shinban, mely erős kézzel vezette a mentő hajót. Így a Fehér Galamb
megtalálhatta a megtisztult Földet.
Néhány ezredév elteltével egy új világok fordulata keletkezett. Ifjú kiment a Várból
a durvaanyag Föld iránt. Ez is durvaanyagilag nyilvánult, Lucifer a legmélyebb sötétségbe
süllyedt.
Több mint három ezred évvel ezelőtt új világok fordulata keletkezett. Ifjú az Abd-ru-shinban született a Földön. Világok fordulata, mely bekövetkezett, nem csak a Zsidók fogságuk megszabadításával nyilvánult, de főképpen azzal, hogy először érkezett a Szó a
Földre! Lényszerűek és a lelkiek is ezzel úgy meg voltak erősítve, hogy sokan közülük átlépték az árnyékaikat.
Néhány száz évvel később a Jézus Isten Fia érkezésével egy új világok fordulata jött létre. Először és egyetlenszer érkezett a Földre a Követ, mely maga a Szó Alfa és Omega része volt. Durvaanyagilag ez gyűlölettel nyilvánult, Isten meggyilkolásával!
Századok teltek el, amíg új világok fordulata keletkezett. Sötétségben volt a megbilincselt Lucifer. Durvaanyagilag ez olyan bűn és rossz növekedéssel nyilvánult, amilyenre sosem volt még csak gondolat sem.
Megint átment néhány év. Földre az Ember Fia érkezett. Újonnan világok fordulata keletkezett, megkezdődött az ítélet. Néhány pár év volt adva az embereknek, hogy az ítélet
idejében megmutassák, milyenek.
Millénium változás, és bekövetkezett az utolsó világok fordulata ebben a teremtésben.
Kinyílt a kiöntő a lelkek megtisztulásáért!
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25. SZERETET SZÜLETÉSE A FÖLDÖN
Azok, melyek a Magasságokból származnak, Tiszták, mivel a Magasságokban minden egység. Az az Egység a Tisztaság. Ez a Háromegység titka. Tisztaságból repesztéssel a Szeretet, Igazság és a Tisztaság keletkezik. És ez a Hármas a Földre érkezett.
A legmagasabb Magasságokból érkezett a Jézus Isten Fia, mely Tisztaság. Ezt a Tisztaságot a teremtettek nem bírnák, ezért a lefelé tartó útján burkolatot fogadott a Szeretet sugárzásából. Ez nélkül nem léphetett volna a teremtésbe.
Ezt a burkolatot Néki az nyújtotta, mely a Szeretet a teremtésben, Mária. Így érkezett az
Isten Fia mint a Szeretet a Földre. Kevesen értették, mivel a Szeretetéből szigorú és hűvös
Tisztaság áradt. Ezért a tanítványok többsége sosem értette meg. Részben megértették
azok, amelyek már abban az időben tudták, mi az a Szeretet. Ám nekik is a benne átélt
Tisztaság érthetetlen volt.
Másodszor volt, hogy a Szeretet a Földre érkezett. Először abban az időben, mikor
a Földön az Igazság is volt. Mielőtt a Szeretet az Igazsággal találkozhattak volna, az Igazságot meggyilkolták, ezért nem érvényesülhetett.
Harmadszor érkezett a Szeretet a Földre az ítélet végén. Megint itt volt az Igazság is,
hogy így együtt a szükséges Egységet megalkotják. Mivel a Tisztaság közvetlenül a földön
nem lehet, a Hármastörvény kiegészítéséhez, úgy mint ezred évekkel előtte, a kis szolgálója érkezett. Mivel ő maga a fejlődésében a tökélyt elérte, megismerte, hol és ki a Tisztaság,
megismerte, mi a Szent Grál és ezért együtt működtek a Szeretettel és az Igazsággal a Hármastörvény kiegészítéséhez.
A Szeretet hosszú ideig cselekedhetett az Igazság mellett, de nem olyan sokáig, ahogy
ez akarva volt. Megint az Igazságot meggyilkolták hamarabb, míg a Szeretet teljes mértékben érvényesülhetett. Az, hogy a Szeretet gyógyított, csak a kezdet volt. Folytatása az lett
volna, hogy az emberek megismerjék, mi az a igazságos Szeretet a Tisztaságban részesülve.
Előbb mint bárki is megértette volna, az Igazság már nem volt itt, és a Tiszta Szeretet
megértése helyett fahasábot dobáltak a lábai alá. Emberek nem értették nem csak az igazságos Szeretetet, de nem értették a Szeretetet sem, mikor már az Igazság nem volt itt. Ez
azért volt, mert egyikük sem soha nem értette meg, micsoda, kicsoda és honnan van a Tisztaság, mely legkisebb szolgálója ekkor a Földön volt. Ez azért volt, mert senki sem értette
meg, micsoda, kicsoda és honnan van a Szent Grál.
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26. TISZTASÁG ELŐÜNNEPSÉGE
Mai napon a Tisztaság ünnepségre készülődnek. Kitisztították a hazájukat, megmosakodtak, és az elhatározásukkal a templomba igyekeznek. Nem egynek önök közül a múltba repülnek a gondolatok, ezen a napon született a Földön az Irmingard. Azt gondolják, hogy ez
az ünnepség a születésnapja alkalmából van.
Minden lelkit lesodornak a földi iszapba. Tisztaság ünnepsége az örökkévalóságtól jelen van és hogy az Irmingard ezen a napon született a számok Törvényiből származik, melyek ritmusában a csillagok sugárzása is részesül.
Úgyszintén a Sugárzó Csillag ünnepsége örökkévalóságtól van, nem csak emlékezetes
napként a Jézus Isten Fia születésére a Földön.
Hagyják abba, hogy mindent a kis földi nézeteik szerint ﬁgyelik! Tisztaság Isteni, mivel
maga az Isten a Tisztaság. Természetes következményként az Isten Fiai Jézus és Imanuel
vannak mindörökké. Jézus a Tisztaság, mely a teremtésben Szeretetként nyilvánul, és az
Imanuel a Tisztaság, mely a teremtésben Igazságként nyilvánul. Szeretetre és Igazságra sok
példát lehetséges találni a teremtésben, Tisztaságra egyet sem!
Az, hogy a Tisztaság hűséggel nyilvánul, csak hasonmás. Valójában a hűség a legnagyobb Szeretet és Igazság ismerete.
Látszólag sok el van véve ezennel és ellentmondásokat találnak. Nem így van, fordítva,
sokkal több van adva, mint gondolják.
Tisztaság érthetetlen, csak érezni lehet. Azzal, hogy a lakhelyüket és testüket tisztán
tartják, végkép nem a Tisztaságot szolgálják, csak elvégzik a szükséges földi műveleteket.
Tisztaságnak szolgálni többet jelent, sokkal többet. Azt, hogy valaki a Tisztaságot szolgálja,
csak az mondhatja, aki tudatosan ismeri, mi a Szeretet és Igazság az Egységben, tehát az,
aki tudja, mi az a Szent Grál. Ám önök közül ezt senki sem tudja!
Mindennek az alapja a Tisztaság. Szeretet és az Igazság alapja. És ez a Hármastörvény,
Tisztaság, melyből mint az alapjából és okából minden keletkezett ami létezik.
Mélyedjenek el a Hármasegység titkaiba, mert önöknek ez az alfa és omega ismerete.
Hármasegység a lénynek érthető, bár csak részben, mivel maga a Tisztaságot a lények közül senki sem értheti meg. Sőt, maga a Tisztaságot nem érthetik meg a szolgálók sem, mivel Tisztaság alapjában a megnevezhetetlen Isten neve!
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27. TISZTASÁG
Tisztaság, fogalmak közül a legmagasabb. Ma van a Tisztaság napja, Tiszta Liliom napja.
Miért van ezen a napon az ünnepség?
Sugárzó Csillag ünnepsége azon a napon van, mikor Szeretet a Jézus Isten Fián keresztül sugarazva van a teremtésbe. Szent Galamb ünnepsége azon a napon, mikor teremtésbe
az Igazság árad Imanuel Isten Fián keresztül, hogy a teremtést életben tartsa.
Milyen Erő és honnan árad a Tiszta Liliom napján? Ez az Erő, melyet nem lehet megnevezni, Erő, mely árad onnan, ahol a teremtettek soha semmit nem láthatnak. Ez a Tisztaság, melyet maga az Isten sugározza. Közvetlenül, közvetítők nélkül a teremtésbe árad.
Kérdezik, nem e cserélődött el, hogy ez az Erő nem e árad a Szent Galamb napján?
Nem, nincs tévedés. Igazság adományozó Erő. Igazságban ugyanis a lélek megkapja azt,
amit vetett. Igazság májusban áradva új teremtéseket keletkeztet és minden teremtettnek
ajándékot nyújt, Magasságokban lévő óhajt!
Szeretet decemberben áradva szintén adományozó Erő, teremtetteknek a Szeretet ajándékát adja az Istenhez.
Tisztaság szeptemberben áradva követelődző Erő. Számadást követel a teremtettektől az
ajándékokért, melyeket ezelőtt kaptak. Ez végett az ünnepség főképpen a nőknek van szánva, mivel a nő az, aki többet fogadhat a Magasságokból és a férﬁnek átadhatja, ezért köteles leadni a számadást! Nem maga helyett hogy fogadta, de a férﬁ helyett is, mivel ezeket
az ajándékokat kötelező volt átadni neki.
Ne magyarázzák rosszul. Az volt mondva, hogy a nő fél fokozattal feljebb áll mint
a férﬁ. Mit jelent ez? Nőnek a férﬁval szemben egy nagy ajándék maradt, a szépség érzék.
Ez sorolja őt fél fokozattal feljebb, ami azt okozza, hogy a nő érzékenyebb a Magasságokból való befogadáshoz.
Ez az ajándék, a szépség érzék, férﬁnek kell hogy adja. Ez az a titokzatos női működés,
mely nővé teszi, miközben a férﬁnak nem is szükséges a konkrét nőt látni vagy ismerni,
mely ezt az ajándékot a működésével odaajándékozta néki.
Ebből az ajándékból mai napon szükséges nőnek a számadás. A férﬁ sem áll oldalt.
Kötelező számadást leadni abból, hogy ezt az ajándékot miképp fogadta, és az aktív tevékenységével miképp szorozta.
Jaj annak a nemzetnek, ahol a nő ezt az ajándékot eltemette! Ez az egyetlen ajándék,
melyen keresztül a teremtettek az érzelemben megismerhetik, mi az a Tisztaság.
Hogyha a nő ezt az ajándékot nem adja tovább, a férﬁ saját magától nem érkezhet
a szükséges ismerethez. Ám a nő azt, hogy mi a Tisztaság, csak az aktív férﬁ által megszorzott ajándéka működése alapján ismeri meg, melyet kellett hogy odaadja!
És ez az aktív és passzív nők és férﬁak működése titka.
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28. SZÉPSÉG ÉRZÉK
Emberek, termeljék a szépség érzést magukban!
Ezek a szavak már sokszor elhangzottak és önök gondolják, hogy megértették. Tegnap
a Tiszta Liliom napját élték át, mikor a számadás volt követelve. Számadás arról, hogy is
használták ezt az ajándékot.
Nők, amíg a lelki hallásukat teljesen kinyitották, ezt hallhatták: „Mutasd a számadást,
későbbi teremtés nője azért, hogy a férﬁnak milyen módon nyújtottad át tőlem az ajándékot!”
Férﬁak, hogyha a lelki hallásukat megnyithatták, ezt hallhatták: Mutasd a számadást,
későbbi teremtés férﬁ arról, hogy fogadtad a nőtől az ajándékomat, hogy gyarapítottad, és
a kezén át vissza adtad!”
Jaj azoknak a nőknek, melyeknek a férﬁaknak nem volt mit átadniuk, mivel semmit
sem fogadtak tőlük! Jaj azoknak a férﬁaknak, melyek semmit sem adtak le, bár befogadtak!
Keresztből a Tisztaság áradt önökre, hűsítő, kellemes, frissítő. Azokat, amelyeknek üres
volt a tenyerük, fagyasztott! Most kérdezik: „Hogyhogy mi is fagyot éreztünk, mikor igyekszünk szépséget építeni magunk körül?”
Szemforgatók! Több tíz millió évekig jelen vannak és még sohasem nem építették
a szépséget! Ez a bűnbe esés első oka. Ahelyett, hogy a szépséget ajándékoznák, igyekezték elvenni. Ez magában a valódi kíserteti alapelv.
Túltermelt értelem csak az áldatlan következménye volt. Következménye, mely végül
túlszárnyalt minden mást, és ezért az első okáról már nem is lehetett szó, mert nem látták
volna benne az összefüggést.
Most kérdezik: „Milyen összefüggésben van szépség értelem visszafojtása a kísértési
alapelvvel?” Egyszerűbb mint gondolnák. Elég, ha megértik, mi az a szépség értelem! Valódi szépség értelem a haza melegségével nyilvánul, család tűzhely melegével. Ha maguk
körül valódi család tűzhely melege van, akkor tudják, mi az a valódi Szeretet! Ha tudják mi
az a valódi Szeretet, megismerhetik, mi az Igazság, és ha tudják mi az Igazság, megismerhetik, honnan származik a Tisztaság.
Ezek az ismeretek sosem engednek ingadozni és sosem engednek, csak gondolni sem
a kísértés alapelvre. Hogyha elfelejtik csak az egyetlen Törvényt, nem fogják érteni azok
cselekedeteit, melyek ezt az ismeretet nem veszítették el. Nem értés röviden belül kétséghez vezet, és a kétség a kísértéshez többet tudni, mint a Törvény. Nem látják ugyan, hogy
mások helyesen cselekednek, de a saját nézetükben gondolják, hogy rosszul. Helytelen cselekedetüket először tudatlanul, később tudatosan is a Törvény fölé emelik!
Előléptetés a Törvény fölé ám lehetetlen a segítő Szeretet alapelvében, csak a kísértés
alapelvében lehetséges, mert a kísértés alapelve a Törvény feletti előléptetés! Előléptetés
a Fényesség távolodását értelmezi, aminek következménye a süllyedés és hozzáfűzés az
alacsonyabbhoz, tehát a földi átélésben az anyagúsághoz. Önök egyetlen összeköttetésük
az anyagúsággal az értelmük, így van a Törvényből adva. Ezennel távolodnak a Fényességtől és automatikusan erősítik az értelmüket az érzelmük rovására minden ismert és nem ismert következményeivel.
Természetesen, szépség érzéknek szükséges durvaanyagilag is szépséggel nyilvánulni,
de ennek a szépségnek abból a titokzatos, érzelem teljes női cselekedetből kell származni
a család tűzhely alakításánál. Minden abból az egyszerűből indul: „Itt olyan kellemes!”
Hogy megértsék a szépség érzéket, tehát hogy újonnan megtalálják a betemetett ajándékot, el voltak osztva a női és férﬁ cselekedetek a vallásnál.
Nem értették meg, végkép nem értették meg!
Meg volt mondva, hogy a nő díszíti az oltárt, gyújtja a gyertyát, tartja a tálcát a Szent
Ünnepséggel. Meg volt mondva, hogy a férﬁ olvassa a Szavat vagy őrzi a belépést a temp100
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lomba. Elgondolkodtak azon valaha is, miért Vasitha a kapu őre, tehát nő? Elgondolkodtak
azon, miért volt Hegyen nőnek kínálva a Szó olvasása?
Leveszem ezt a fátyolt önök elöl, mert mindent, amit eddig csináltak, nem volt helyes!
Ezek az intések a szépség érzék felébredéséhez vezethettek volna, ám egyházi merev parancsolatokba voltak hozva!
Ne hivatkozzanak, hogy ezek a Trigon rendszabályai voltak. Ezek csak az első lépések
voltak. Első lépés, melyet Trigonnak kellet megcsinálnia, mivel önök képtelenek voltak.
A másodikat már maguknak kellett volna végrehajtaniuk! Bebizonyították volna, hogyha
megismerték volna, mit jelent: „Muszáj!” Ám ezt nem így tették. Így ezt a lépést is önök
helyett valaki más tette. Harmadik lépést önök helyett már senki sem teszi meg! Ugyanis
ez a lépés, melyet lehetetlen mások helyett megtenni a: „Nem szabad!” lépés.
Rövid eltérés után térjünk vissza az említett tevékenységekhez. Nőnek az oltárt kellet
volna díszítenie, hogy így a közvetlen Isten hódolásával újonnan a szépség érzék felébredjen benne. A gyertyákat is gyújtania kellet volna, ami azt jelenti, hogy a szépség érzék belülről megtisztította, és Fényt gyújthat az oltáron! A többi jelentőség is, melyek adva
voltak, természetesen érvényesek, de ez a legfontosabb!
Mikor a nő felébresztette a szépség érzését, férﬁnak kellet volna befogadnia. Mint természetes következményként a második lépes lett volna, férﬁ ﬁnomítása, mivel elkezdene
segíteni a nőnek azokban a tevékenységekben is, hogy végül egyedül csinálta volna! Oltár
díszítését és a gyertyák gyújtását egy idő után változva csinálták volna.
Elgondolkodtak valaha is azon, milyen nehéz néhány tíz percig tálcát tartani a Szent
Ünnepéggel? Nők szívesen csinálják. Miért nem próbálják meg a férﬁak is? Jézus idejében
Ő maga adományozta! Ne kifogásolják, hogy ez az Isten Fia volt. Már akkor sok nő volt
ott, melyeket megbízhatott volna ezzel! Ez a rendszabály azért volt adva, hogy megértsék,
hol van a nő helye. Ez ugyanis a család tűzhely melegénél van. Mikor megértették, így
a tálca tartásánál is természetes váltakozás keletkezhetett volna.
Férﬁak a kaput őrzik. Miért nem a nők? Gondolják, hogy hosszú az idő ott állni? Ez álszentség! Gondolják, hogy a kapu őrzés aktív cselekedet? Válasz: „A Vasitha nő!”
Kapu őrzése valójában a Tisztaság terjesztése maguk körül, hogy a piszoknak meggátolják a behatolását. Azért volt itt az elején férﬁ, mert bár furcsán hangzik, tisztább volt,
mint a nők, melyek beléptek! Fájdalmas hasonmás!
Ugyanilyen okból és sosem másból volt a férﬁaknak adva a Szó olvasása! Egyetlen férﬁ,
mely abban az időben a Szavat olvashatta, maga s Szó volt! Ezért valamikor a Szavat a későbbi teremtés nője is olvasta. Az Ő távozása után ez a lehetőség más nőnek volt adva. Az,
mely akkor ezt tehette, megijedt a felelőségtől. Azóta itt nem volt semmilyen más! Ezért is
mostanáig férﬁ őrzi a kaput.
Ne nézzék azt, hogy itt volt az Irmingard kisasszony vagy Mária asszony. Ezek folytatták a lelkek oktatását, viszont bánattal a szemükben ﬁgyelték, hogy még semmi sem változhat meg! Itt-ott érkezett Hegyre lélek, mely tehetett azt, amit a más nem, bár ekkor már
késő volt ezekre a változásokra! Emberek ahelyett, hogy a szépség érzéket saját magukban
valójában felbuzdítanák, úgy kezdtek el viselkedni, hogy a rendszabályokat még szigorúbbá volt szükséges tenni.
Semmilyen tevékenység az oltár előtt nem aktív sem passzív, kizárólag adományozó.
Mindenkinek azt kell tennie, amihez meg vannak a képességei, pld. festőművész tanítja
a nőt, hogy díszíteni az oltárt, kitűnő költőnő tanítja a férﬁakat, hogy olvasni a Szavat stb.
Kérdezik: „Miért éppen most van ez mondva?”
Idő, amíg szükséges volt megismerni a Szavat „Muszáj”, végleg befejeződött! Egy sem
önök közül nem ismerte meg! Ne bizakodjanak, hogy még egy másodpercük is van rá! Ne
bizakodjanak, hogy durvaanyagilag semmit sem látni! Nem így van!
Az ítélet véget ért és ezennel az időszak is, melyben a Szavat „Muszáj” szükséges volt
megismerni. Minden, teljesen minden oda volt adva! Mint a szeleburdi gyerekek el dobták
a gyöngyszemeket és helyettük köveket szedtek!
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Mindenki arról beszél, hogy elérkezik az Ezeréves birodalom, fordulat időkről, melyek
bekövetkeznek. Valamelyiküket olyan cselekményekként várják, melyek mindenkinek „kiütik a lélegzetét”, valamelyikük mint az időszakot, mely kétségbeeséssel kezdődik, valamelyikük mint az időszakot, mely sosem történik meg. Úgy ahogy ezredévekkel ezelőtt, most
sem látják azt az alapot, a lelki cselekményt.
És így e napon, mikor kezdetben van az új korszak, szabad közölni: „Egy évvel ezelőtt
a Tiszta Liliom napján elütött a dél, elütött a tizenkettedik óra!”
Ámen!
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29. A HAZA MELEGE
Csodálkoznak, hogy mondva volt, hogy a szépség érzék a család tűzhely melegével nyilvánul, a haza melegségével. Ez azért van, mert nem tudják, mi az a szépség érzék.
Gondolják, hogy főképpen úgy nyilvánul, mikor valami szép, mikor szépen öltözködnek
vagy a környék szépen van eligazítva. Természetesen, ez mind a szépség érzék külső kifejezése, de nem a lényege. Az abban rejlik, hogy valami szép csak ott lehet, ahol jól érzik
magukat.
Nézzék a sok embert, melyek szépen öltözködnek, a környékük szépen meg van igazítva, de ennek ellenére elfogódottan érzik magukat és hűvösséget éreznek. Ebben helyesen
érzékelik, hogy a viselkedésük csak a külső aranyozás, mellyel igyekszenek eltakarni az
üres érzelmi életüket. Ezért az, hogy szépen öltözködnek, nem számíthatjuk szépség érzékként, de csak kiszámító külső rendezésnek.
Mikor eljönnek valahová, ahol érzik a ház igazi melegségét, észreveszik, hogy ezek az
emberek valójában szépek, még ha az öltözetük nem is olyan gazdag mint másoknál, lehet
hogy sokszor gyengébb, mivel nincsenek olyan pénzügyi lehetőségeik. Környékükben lehet
hogy rátalálnak egy apró szemétre, mert a takarítást nem számítják a legfontosabbnak az
életükben. Ez nem azt jelenti, hogy nem csinálnak rendet. Pontosan fordítva, szívesen csinálják és kellőképen gyakran. Nem szaladnak azonnal a porfogóval a kezükben, mikor leesik az első porszem, mivel az életük értelme másban van.
Meglepő, mert azt a szépet eddig maguk körül keresték, nem magukban. De azt, hol lehet keresni a valódi szépség érzéket, már régen elárulhatták volna azok a személyek, melyekben a szépség bennük van. Emlékezzenek vissza a kedves, meleg nagymama szemeire,
melyek lekötötték, mivel érezték belőlük a lelki szépséget.
Az, hogy ezt így érezték, főképpen azzal volt alátámasztva, ahol érezték – otthonos,
meleg konyhában, melyben sokszor csak agyag padló van. Azért érezték így, mert a valódi
lelki szépséget saját maga körül a család tűzhely melege terjeszti.
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30. NEHADJÁK ELLOPNI AZ ELSŐ BENYOMÁST
Első benyomás nem csal. Tehát hogy lehetséges, hogy már olyan sokszor tévedtek? Azért
volt, mert hagyták ellopni az első benyomást. Hogy megismerjék, miként keletkezhetett az
ilyen cselekmény, szükséges elsősorban tudniuk, hogy keletkezik az első benyomás.
Képzeljék el, hogy valakihez mennek és találkozniuk kell. Ahogy közelednek egymáshoz, bizonyos távolságban kezdenek kereszteződni a vérük kisugárzásai. Ezzel a keresztezéssel saját magukon megérzik, milyen lélek közeledik magukhoz. Lélek tudata nagysága
szerint, nem csak a fényes, de a sötété is, ez a kisugárzás gyenge vagy erősebb, és ezért
a távolság is, mikor érezhetik ezt, nagyon különböző.
Abban az esetben, mikor valakinek a kisugárzása nagyon gyenge, az első benyomást
csak elég szűk kapcsolatban szerzik meg. Arra, hogy a lélek egyáltalán átérezze a másik
ember vére kisugárzását, szükséges testi érzelmek nélkül maradnia. És itt következik a nagyon elterjedt rossz szokás, kéz nyújtás az üdvözletnél vagy megismerésnél olyan emberek
közt, melyek eddig nem ismerték egymást. Ez a kéz nyújtás olyan észbeli érzéseket hív elő,
mely az érzés első benyomását gyengíti vagy teljesen elnyomja.
Amíg nyújtva van a kéz, ez az testi értelem a megfogása alapján még hamarább is bekövetkezhet, mint ahogy a vér keresztezés kisugárzása elkezdődik, így hát az érzelmi első
benyomás önöknél már végkép nem jöhet számításba. Így hagyják az észbeli értelemmel
ellopni az első benyomást.
Ezért óvakodjanak, amíg lehetséges, ettől a rossz szokástól, bár nem egyszer közvetlen
a másik féltől követelve van. Hogyha nem tudják elkerülni a helyzetet, zárkózzanak magukba. Ha a találkozás elég hosszú, akkor a kéz nyújtás testi érzelme egy idő után elmúlik és
ezután a lelki érzéssel megvizsgálhatják a helyes benyomást. Hogyha a találkozás nem elég
hosszú, lehetőségük van az első benyomást kialakítani legközelebb.

104

31. AZ ÉSZ TÚLNEVELÉSE
Ész túlnevelése sok testi sértéshez vezetett. Keletkezik a kérdés. Hogy történhetett?
Szükséges ﬁgyelembe venni a durvaanyagúsági test fejlődését. Kis test, mely fejlődik az
anya testében, erősen a vére kisugárzása alatt van. Ezen kívül a test fejlődésére, bár csak
mértékelten, hatással van a körülötte lévő emberek kisugárzása is, melyekkel a jövendőbeli
anya gyakran találkozik, pld. apja, háztartás tagjai… stb.
Anyuka vér kisugárzása erősen kihat a sejtek osztás folyamatára abban az értelemben,
hogy elnyomja vagy megerősíti a némelyik genetikai információkat. Ez az első lépés ahhoz, hogy az így elnyomott vagy megerősített genetikai információk tartósan megváltozzanak. Ehhez szükséges, hogy hasonlóképes vér kisugárzása legyen a gyermeknek is, mely
megszületik. Ahhoz képest, hogy a megtestesülésre az egyik legdöntőbb befolyása a hasonnemű vonzalom Törvénye, ez a feltétel nagyon gyakran megvalósul.
Később a serdülés időszakában az elnyomott vagy megerősített genetikai információk
megnyilvánulnak a keletkező ivarsejtekben. Néhány pár generáció elteltével ez úgy nyilvánul, hogy ez a változás tartós.
Térjünk vissza az ész túlneveléséhez. Ész, mely részben elnyomta a lelket a háttérbe, azt
okozta, hogy a vér kisugárzásának változása megtörtént. Ez a változás úgy nyilvánul, hogy
az újonnan keletkező gyermek testében meg lettek erősítve a keletkező nagy agyvelő sejtjei.
Mivel hogy ez a gyermek is bűnbe esett, ez a kis változás át volt véve a genetikai információiba. Ebből kifolyólag ennek a gyermeknek a gyermekének már sokkal több nagy agyvelő sejtje lett.
Miután változás a csont fejlődésében nem történik olyan gyorsan, valaminek engednie
kellet a nagy agyvelő számára. Törvényszerűen a hátsó agy volt. Megközelítőleg mennyivel
nőtt a nagy agyvelő, annyival csökkent a hátsó agy helye. Ez a folyamat folytatódott tovább, és néhány pár generáció elteltével a csúcsát érte, melynek eredménye manapság
önöknek nagyon jól ismert.
További kis agy elnyomása nem folytatódhatott, mivel a lélek nem nyilvánulhatna, és
a test nem élhetne. Messze távoli időkben bekövetkezett az ilyen cselekmény, melynek következménye több kis gyermek halála volt.
Az agyak aránya változása után és a helytelen működése alapján fokozatosan más szervek változása is bekövetkezett. Ész földhöz nyomta az embert és a teste fokozatosan kisebb
lett, mivel kisebb lett az össze belső szerv is. Ez a folyamat több tíz generáció ideig tartott.
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32. EMBER ÚTJA A FÖLDRE
Három lépés előzi meg azt, hogy az ember érkezésének útja megtáruljon előtte – fogamzás, megtestesülés és megszületés. Minden lépés a számok Törvényeiben részesül és csakis
e szerint lehetséges helyesen értelmezni.
Fogamzás a nulladik lépés a teremtés hasonmása. Ne ijedjenek, nem az Isten csökkentéséről van szó, de a kezdet hasonmásáról, ahol ezelőtt semmi sem volt és hirtelen egy pillanatban van itt valami, amit „megélénkítve” fogalommal nevezhetünk, tehát olyan, mely
fejlődni akar. Fogamzás pillanatával egy óriási cselekmény kezdődik, durvaanyagúsági testek fejlődése.
Elsőként a közép-durvaanyagúsági test fejlődik. Körös körül lelkek gyülekeznek abban
a reményben, hogy éppen ők lesznek azok, amelyek e testel egybe kapcsolódhatnak. Az
szerint, milyen az anya, kivel értekezik és ki van a közelébe, a lelkek vonzódnak vagy elűzve érzik magukat.
Jelentős változás következik. A közép-durvaanyagúsági test befejezi a fejlődését. Pontosan a terhesség felében, tehát a 140. napon a fogamzástól, a legjobban vonzódó lélek egybe kapcsolódik a testel és a megtestesülés bekövetkezik.
Van aki azt gondolja, hogy a megtestesülés azt jelenti, hogy a lélek összekapcsolódott
a durva-durvaanyagúsági testel is. Igaz is még nem is. Valójában még nem lépett bele, de
a közép-durvaanyagúsági test egybecsatolásával elkezdheti uralni. Egyben ezen az úton az
anya érzi a jelen létét, mely boldogítja vagy zavarja. Ezennel véget ér az ember második lépése a Föld iránti útján.
Bekövetkezik az utolsó szakasz. Földi test fejezi a fejlődését és megérkezhet a szülés.
Törvények száma szerint ez a 280. napra következhetne be a fogamzás után. Ám a Föld
már ezred éveket nem részesül a harmóniában, mivel a keringése lelassult az emberiség zuhanása miatt. Csakhogy az ember születése szükséges hogy a csillagok kisugárzásaival legyen, ezért muszáj néhány napot eltérnie a megszületésnek. Ebből az okból úgyszintén
a megtestesülés nem szükséges hogy pontosan a terhesség felében legyen a földi idő szempontjából.
Megszületés pillanatában, azonnal, mikor a test megszületik az anya testéből, lélek,
mely egybe van csatolva a közép-durvaanyagúsági testel, belép a durva-durvaanyagúsági
testbe és a gyermek először durva-durvaanyagúságilag fellélegzik.
Megszületéssel az ember Föld iránti útjának harmadik lépése van végrehajtva. Következik a rövid, de a lelki hatást illetően megfelelően hosszú 40-napos időszak, úgy nevezet
gyermekágy, miközben az anya durvaanyagúságilag felépül és lelkileg a szükséges kötéseket alakítja a gyermekéhez.
40-napi időszak nagyon fontos a gyermek számára is. Még egybe van csatolva a szármázási helyével, hogy később szorosabban kapcsolódjon a durva-durvaanyagúsági testéhez. Ebben az időszakban bekövetkeznek azok a sok úgy nevezet megmagyarázhatatlan
halálesetek, melyek egy okból vannak – a gyermek érzi, hogy nincs szeretve, és mivel
a csatolása a durva-durvaanyagúsági testével még nem elég szoros, könnyedén elszakad.
E időszak után a gyermeknek az első szalag van adva, mivel véget ér az összecsatolása
a származásával és nyitva marad néki csak a lényszerű látása. Ezennel a durvaanyagi testel
szorosan egybe kapcsolódik. Ez, természetesen nem azt jelenti, hogy szeretet hiány miatt
nem halhat meg a 40-napos szakasz után.
Többi szalag ezután a szerint van adva, hogy fejlődik a Földön. Serdülés időszaka kezdetén az utolsó szalag van többnyire adva, tehát az, mely eltakarja a ﬁnomanyagúsági látását.
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33. EMBERI KOR ARANYMETSZETE
A teremtésben minden esemény bizonyos számbeli sorok szerint igazodik. Sokak ezekből
a sorokból már fel voltak derítve az emberiségnek, nagyon sok még csak vár a felderítésre.
A legismertebbek közé pld. a ƿ szám számolása, alap logaritmusok kiszámolása, tehát Euler
száma és az aranymetszet szám kiszámolása, mely „Fibonacci számsor” fogalomként ismert.
Amíg ﬁgyelembe veszik az ünnepségek megtartási napjait, észreveszik, hogy ezek szintén nem véletlenek. Emellett nem szabad feledni, hogy a Föld jelenleg nem forog a Nap körül olyan gyorsasággal, milyennel kellene, de lassabban. Bizonyára tudják, hogy a Szent
Galamb ünnepség 50. napjára van a Húsvét után, Tiszta Liliom ünnepsége 100. napjára
a Szent Galamb ünnepsége után. Sugárzó Csillag ünnepsége negyedévre van a Tiszta Liliom ünnepsége után. Ezt a negyedévet ne számolják a jelenlegi naptáruk szerint, de a lelki
naptár szerint, mely a Bibliából ismert és melyet a mai napig a zsidó nemzet használja, bár
nekik is szükséges volt a lassabb Föld forgásához illeszkedni.
Hasonló sorok szerint az ember élete is igazodik. Természetesen, nem vehetik feltétlenül évre vagy netán órára, mivel nagyon sok mellékes tényező van, melyek a bizonyos cselekményeket meggyorsíthatják vagy lassíthatják is. Alapjába véve ez ugyanaz mint
a megtestesülésnél, mely pontosan a terhesség felében keletkezik, tehát a 140. napra a fogamzástól, és egyaránt majdnem a terhesség felében, mivel az egész terhesség nem tart
pontosan 280 napig, de az ember megszületését gyakran pár nappal korábbra vagy későbbre tolódik, hogy a csillagok kisugárzási Törvényei teljesüljenek.
Ember életében néhány számsor jön számításba. Első a „hetes” számsor. 7. életévében
a gyermek felkészült a képzetséghez, 14. évében a serdülőkorszak második szakaszába
megy, 21. évében felnőtté válik, 28. évében az ember lelkileg is érett a gyermek neveléshez
stb…
Egyaránt az embernek az „ötös” számsor is itt van. 5. évében véget ér a kis gyermek
korszak, 10. évében kezdődik a serdülés első stádiuma, 15. évében lelkileg felkészült az első „szerelmekre”, 20. évében képes saját magát fenn tartan, 25. évében nőknél ideális kor
az első gyermekre stb…
Mindehhez csatlakozik a harmadik számsor is, melyet Fibonacci számsorként ismerik,
tehát az aranymetszet.
Az aranymetszetre most egy kicsit részletesebben ﬁgyeljünk, mivel ez a legfontosabb
sor. Sor a 0 számmal kezdődik, tehát a fogamzással. 1-es számmal folytatódik, tehát a születéssel. Megint az egyes ismétlődik, tehát az élet első éve, miközben a gyermek megtanulja
uralkodni a testét olyannyira, hogy megtanul járni. Két eves korában a gyermek önálló kezd
lenni az ürülés terén. Harmadik évében megtanulja felismerni a színeket és megismerni
a világot az „örökös” kérdéseivel: „Miért?” Az 5. évben képesnek kellene lennie teljes
mértékben felöltözködnie, 8. évben a gyermekkor utolsó szakaszába érkezik, 13. évben
a legviharosabb testi növés keletkezik be és 21. évében felnőtt.
34 évesen már nagyobb gyermekei vannak, és megérkezik a teljes érettség ereje szakasza. Ebben az időszakban már az embernek már oly gyakorlottságnak és praxisnak kéne
lenni, hogy semmi gondot sem jelent anyagilag megélni és képes felelőséget vállalni
a munkáért. A beállítottsága szerint ebben a korban megérett vezetni és tanítani más embereket, melyek még nem érték el a megfelelő érettséget. Ez az a szakasz, melyben az ember
hirtelen észreveheti, hogy a munkálatok, melyek ezelőtt sok órát igényeltek, sokkal gyorsabban képes végrehajtani, s így több ideje marad a lelki tevékenységre.
Ez az időszak egészen a 55. évig tart, mikor ember átlép az érettség időszakából az élete őszi idejébe. Ebben az időben a ﬁzikai erő lassan múlnak és elérkezik az idő, mikor teljes mértékben csak a lelki tevékenységgel foglalkozzon.
Azok az emberek, melyek ezelőtt is tiszta lelki dolgokkal foglalkoztak, mert ez volt
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a foglalkozásuk, semmiképpen sem vannak megrövidítve, mivel ők is a ﬁatalabb korukban
a lelki kötelességeik mellett anyagi kötelességeik is voltak, pld. a gyermekeik nevelésénél
vagy a lakás-ház bebiztosításánál. Ebben a korban már a hasonló apróságoktól mentve
vannak, mivel a gyermekeik már felnőttek, s így a tapasztalataikat, melyeket az életük során szedték, pontosan most adhatják át az utódainak.
Aranymetszet utolsó száma ami az emberi életet illeti, a 89. szám, mely telet jelent. Ez
olyan kor, mikor az embernek már készülődnie kell a távozásra a másik partra, mivel az
élete lassan de biztosan vége felé jár.
Ne mondják, hogy kevesen élik meg ezt a kort. Az okát talán nem szükséges részletesebben magyarázni, csak említsük meg, hogy az Atlantisz idejében magasabb számokhoz is
értek, de az emberiség bukása elmozdulást okozott.
Vegyék ﬁgyelembe a mindhárom sor néhány érdekes összefüggését. Első összefüggés
a 13,14,15 évek, tehát a serdülő kor második szakasza, mely „szárnyakat” ad a lelkeknek
és lehetővé teszi lerázni a fonalakat, melyek láncolják, hogyha ezeket a szárnyakat felhasználja. Ez az időszak véget ér a 20, 21 évek összefüggésükben, mikor az ember felnőtt. Következő összefüggések a 34,35 évék, tehát a felnőtt kor teteje, durvaanyagi erők tetőzése,
és a 55,56 évek, melyek végét jelentik a tetőzésnek. Utolsó összefüggés ezután a 89, 90,91
évek, melyek az öregséget jelentik.
Ezeken az át fedéséken láthatják a mozgás lehetőségeit, melyek lelki szempontból előreláthatók és melyek a lelkek különbségeikhez vannak szabva. Egyben láthatják is, hogy
a lelkeket lehetetlen elosztani egyes kategóriákba, mert mindegyik más, szóval az, ami egynél hamarabb kezdődik, másiknál később kezdődhet.
Ez a három számsor nem az egyetlenek, melyekkel az aranymetszet irányul. Minden
sorban megtalálják a közös pontokat, melyek előrejelölik az egyes élet szakaszait és melyek
kiemelik a durvaanyagi testek változásai különbségeit.
Nem említettük pld. az úgynevezett átmenetet a férﬁaknál és nőknél, mely kb. a 45-50
életévhez sorolható, mert ez nem igazodik a Fibonacci sorszám szerint, mely 0 és 1 számokkal kezdődik, de az „ötös” és „hetes” sorszámok kombinációival Fibonacci értelmében, tehát sorszámokkal, melyek kezdő számai az 1,5 és 5,7. Hogyha kiszámolják ezeket
a sorokat, sok ismert számot találnak ott, melyek bizonyos korhoz megfelelnek.
Mindehhez szükséges hozzá számolni a többi és többi sorszámokat. Szükséges hozzátenni, hogy az összes sorszám az ember életében fontos lesz, még ha jelentősen növekszik
jövőben az ember átlagos életkora, ami a jövőben bekövetkezik. Fokozatosan az értelmük
is eltolódik.
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34. AZ IDŐ ÁTÉLÉSE
Több oldalról hallottuk már, hogy az idő relatív. Bibliai jegyzetekben e hasonmásban rejlik
az emlék: „Ezer év mint egy nap.” Híres tudósok felfedezték az idő relativitásának matematikai kifejezését is. Teljes megértésükhöz azonban főképpen az átélés hiányzik.
Mivel saját maguk a durvaanyagúság szempontjából eléggé lassan mozognak, a mindennapi életben nem érzékelik az idő relativitását. Ám de önök sem nincsenek megfosztva
a különböző idő átélésének lehetőségeitől. Ezt azonban kizárólag lelki átélésben ismerhetik meg.
Első példaként vegyük a még lassabb mozgást, mint amilyen jelenleg önöknél van. Saját maguk sokszor átélték talán, mikor részt vettek egy bizonyos kötelezettségben, pld. látogatásnál, és ezáltal néhány unalmas pillanatot szükséges volt eltölteniük. Minden perc az
ilyen átélésnél egy órának is tűnhetett, vagy még hosszabbnak. Ez a jelenség ám valódi lelki átélés volt és önök így megismerhették az idő haladását a nehézanyagúságban.
Most vegyünk egy fordított példát. Egy érdekes látogatásban vesznek részt, melyre nagyon örülnek, mivel tudják, hogy a beszélgetés témái érdekesek lesznek. Bár az egész látogatás úgy tűnik mintha pár perc telt volna el, földi idő szempontjából pár óra is eltelhetett.
Úgy ahogyan az előző példában, megint egy valódi lelki átélésben részesültek, ezentúl
a ﬁnomanyagi szakaszok idejében. Keletkezik a kérdés. Milyenek az idő adatok, mikor az
ihletek a Magasságokból érkeznek? Itt szükséges tudomásul venni, hogy a Magasságokban
semmi sem nem a földi időszámítás szerint megy, de kizárólag a lelki idő szerint.
Itt érvényben van, hogy a teremtés időtartama csak három nap – első nap az a nap, mikor a teremtés keletkezik; második nap az a nap, mikor a teremtés anyagi részébe az első
megteremtettek mennek, a lényszerűk; és harmadik nap az a nap, mikor az anyagi részből
távozniuk muszáj, mivel ez a természetes megtisztításához igyekszik a kiöntőbe. Ezért szabad azt mondani hogy: „Ma jöttek, ma estek bűnbe, ma kezdődött és véget is ért az ítélet
és még ma vissza térnek a hazájukba.”
Amíg szükséges az ihleteket kiküldeni, melyek a pontos földi időt illetik, itt mindig
a számok Törvényeiből kell kiindulni, melyek ritmusában az egész teremtés részesül. E
Törvények alapján nem gond a durvaanyagúsági cselekmények pontos napját megállapítani.
Sok előrejelzés ám nem történhetett abban az időben, mikorra jelezve voltak, mivel
a Földgömb nem részesül harmonikusan a számok Törvényeiben. Csak ami a gyorsaságot
illeti a háromezer ötszáz évvel ezelőtti emberiség bűne által az Abd-ru-shin meggyilkolásáért, és a Jézus Isten Fia meggyilkolása által a mai napokig a Földgömb még lassította a már
akkor lassított egy év nap keringése idejét, mely 365 napig tartott, a mai 365 és negyed
napra!
Már az őskortól jelezve volt, mikor ér véget az ítélet. Ebbe a cselekménybe az ember
akaratosan beleavatkozott. Cselekedetével lelassította a durvaanyagúsági Földgömb keringését úgy, hogy az eredeti gyorsaságból 12 hónap szorozva 4 hét szorozva 7 nap, ami 366
napos év, egy rendellenes évet csinált, mely 365 naptól hosszabb!
Magasságokban csak a számok és gyorsaságok Törvényei léteznek. Ezért a teremtésbe
sosem jönnek más idő adatok, mint ezek, ami azt okozza, hogy az átszámítások komplikáltak és sokszor nem pontosak.
Ezért, mikor sok ezer évvel ezelőtt az a hír érkezett, hogy a Vízöntő kora kezdetében
Földre érkezik az Ember Fia, hogy véget vessen az ítéletnek, ez az idő csak az akkori Föld
gyorsasága szerint lehetett kiszámítani, amely ám magasabb volt a mainál.
Ezért szükséges volt több mint 80 évvel korábban megszületnie az Úrnak a Földi ítélethez, mint ahogyan az jelezve volt, emberiség mély bűnbeesése okozta ezt, melynek következménye a Földgömb további lassulása lett. Ezért is az Ezeréves birodalom majdnem 40
évvel korábban kezdődött, mint ahogyan előre jelezték.
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Ezek a nem egyforma torlódások olyan okból vannak, hogy a cselekedetek minden kezdetéhez szükségesek a csillagok kisugárzásai is, melyek ám nem lassultak.
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35. FÖLDI IDŐ
Az „Idő átélése” előadásban meg volt mutatva az idő különböző átélése a teremtés egyes
részeiben. Annak ellenére, hogy a hasonmások egyértelműek voltak, még mindig nincs
meg a félreérthetetlen elképzelésük az idő múlásáról még a teremtés durvaanyagi részében
sem.
Ez azért van, hogy valójában képesek felismerni csak néhány különböző gyorsaságot,
pld. a séta gyorsasága a szintén lassú, de önökkel szemben gyorsabb gépjárműk gyorsaságával.
Fény gyorsaságot közelítő gyorsaságokat végkép nem tudják elképzelni, holott ez csak
az alap gyorsaság a mások, teremtés magasabb részeiben.
Eddig gyakran megjelöltünk minden durvaanyagit mint „földi” és ebben az összefüggésben a földi időről is szó volt. Ez a hasonmás helyes az egész durvaanyagúság szempontjából, ám hogyha bővítjük a tudatunkat a közép és ﬁnom durvaanyagi részekre is, ez
a fogalom már nem elég.
Szigorúan véve, a „földi” szó mindig csak egy durvaanyagi konkrét részét jelenti, pont
azt, ahol jelen van. Nem csak a durva-durvaanyagúság van gondolva ezzel, a másik parton
lévő lelkeknek a földi az a durvaanyagúság, ahol pont ők jelen vannak.
Ebben az irányban szükséges látni az eddigi ígéreteket, híreket a „földi” cselekményekről.
Földi ítélet végleg véget ért, tehát végleg véget ért a közép-durvaanyagúságban. A durva részben, ahol jelen vagyunk pillanatnyilag, még eltart egy ideig.
Ám ez nem jelenti, hogy még volna valami idejük a habozásra. Szükséges tudomásul
venni, hogy az, ami valójában irányítja az életüket a Földön, az akaratuk, mely gondolatokkal nyilvánul. Gondolatok hazája a ﬁnom és a közép-durvaanyagúságban van, tehát ott,
ahol az ítélet már befejeződött.
Ez a rész a Magasságokból érkező lovasokkal már meg lett tisztítva a helytelen gondolatoktól*, és ezzel az ítélet végleg befejeződött.
Következő cselekmények a durva-durvaanyagúságban késnek abból az okból, hogy
csak itt a gondolatok nem válnak azonnal cselekedetekké. Ennek már világosnak kellene
lenni az „Idő átélése” előadásból.
Föld a teremtés egyetlen szakasza, ahol nem lehet előre pontosan megmondani a cselekmény időpontja végét, mivel a teremtés egyetlen helyén ez nem csak az időtől függ, de
a tértől is és efelett attól, hogy ez az egyetlen hely, ahol egyszerre különböző lelkek létezhetnek.
Az átélésüket képesek érzékelni csak mint az átélést az időben és térben, nem tudják
elképzelni azt sem, mit jelent egyszerre két helyen lenni. Ez azért van így, mivel az ész egyszerre tudatosan csak egy dologra képes gondolni.
Mikor megérkeznek a másik oldalra, elvesztik ezt a korlátozást, mivel az ember lelke
képes egyszerre érezni óriási mennyiségű érzelmet, mivel valójában elveszíti a térben lévő
átélést, mert képesek egyszerre érezni a dolgokat a teremtés ellenkező végein is.
Ennek következtében, a haza visszatérése után, az idő átélése is abba marad, mivel képesek egyszerre átélni nem csak a jelent, de a multat is.
Az egész létezésük valójában egyetlen egy érzelem a beláthatatlan változatosságokban.
Ez az érzelem a Hármastörvény érzelme, tehát az igazságos és tiszta Szeretet érzelme. Ez
az, ami ajándékként volt adva maguknak a megteremtésüknél és ez az, amit a földi idejében szükséges megtanulni igazán érezni.

* Előadás: „Gondolatok világa”
111

36. LASSÚSÁG ÉS ÁLLHATATOSSÁG
Az anyagúság lassú, mivel saját maga nem mozgékony. Minden benne lévő lényszerű és
lelkivel van felélesztve, melyek mozgékonyságuk következménye az anyagúság mozgása is.
Mivel az anyagúság oly nehéz és tömör, van egy másik jelentősége is, állhatatosság.
Állhatatosság nélkül az anyag sosem mozogna, mert csak ennek köszönhetően a lényszerűk vagy a lelkiek a ﬁnom működésükkel tarthatják egyben az anyagi alakulatot a gyors
mozgásban. Saját maguk ismernek sok példát az állhatatosságra, mikor pld. enyhe billenésekkel előre és hátra képesek megmozdítani nehezebb tárgyakat is.
Ebben az értelemben szükséges most odaﬁgyelni az összes előre jelzett durvaanyagúsági cselekményekre. Lehetetlen, hogy valami ugrás szerűen érkezzen, mert az anyagúság és
az állhatatossága ezt nem engedik. Az úgynevezett forradalmi változások a természetben is,
mint pld. természeti katasztrófák, nagyon hosszú idő működése eredményei, mely sokáig
nem láthatók.
Vegyünk például egy légnyomási fazekat. Sokáig szükséges melegíteni, hogy a keletkező meleg által megnőjön a nyomás. Mikor a nyomás eléri a bizonyos határt, felszabadítja
a biztosítékot és önök azt gondolják, hogy egy hirtelen robbanás keletkezett. Ez nem így
van, mivel csak a hirtelen felszabadulás keletkezett, holott a cselekmény előkészülete tovább tartott. Hasonlóan dolgoznak a vulkánok is.
Így hát a természeti katasztrófák nagyon hosszú ideje már előkészületben vannak.
Lényszerűk növelik a nyomást azon a helyen, ahol a „biztosíték” hirtelen felszabadulása
bekövetkezhet. Több fajta biztosíték létezik, ezért ez a nyomás földrengésként, vulkán robbanásként nyilvánul… Állhatatosság azt okozza, hogy az erő hulláma, mely felszabadult,
beterítheti a területet.
Térjünk vissza önökhöz, emberek. A cselekedetük és a gondolkodásuk is az anyagúságban zajlik, ezért ez is lassú és hozza magával az állhatatosságot. Tudják, hogy a gondolataik csak a durvaanyagúságban hatnak és csak durvaanyagi alakulatokat hozhatnak létre,
tehát ezek is lassúk.
Másik oldalon viszont kialakítják a nyomást, mely visszahat önökre, és elég, ha egy
gyengébb helyet talál, mely mint a biztosíték felszabadul, minek következménye a robbanás. Ezek a robbanások hozzák a fordulatokat a durvaanyagi környékben. Sajnos, gyakran
a rossz és helytelen gondolatok robbanásai következnek, melyek közül a háborút lehet
a legnagyobbak közé sorolni.
Hogyha tudomásul veszik, milyen hatással vannak a háborúk, gondoljanak bele, milyen
hatással lehetnének a helyes gondolatok robbanásai. Tisztító tűzben minden helytelent és
rosszat elsöpörne.
És ez a feladatuk, emberek. Ezért tartsátok tisztán gondolataitok tűzhelyét, így békét teremtetek és boldogok lesztek!
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37. VISZONY AZ ISTENHEZ
Elvesztették, emberek, az igazi fogalmat, mely kifejezné a viszonyukat az Istenhez. Ez a fogalom nem hódítás volt, több volt mint a köszönet, valami, amit csak érezni lehetett. Ez
a fogalom az Atlantisz ideje alatt ismert volt, de akkor sem volt szóbeli hangzása.
Nem volt szükséges szavakkal kifejezni az Istenhez való viszonyukat, valójában most
sem szükséges. A Magasságokba csak az érzésük száll. Csakhogy az a régi, tiszta érzést,
mely kifejezte a viszonyukat az Istenhez, elvesztették.
E cselekmény magyarázatához húsz millió évet vissza térünk, az Atlantisz régi idejébe.
Lelki sávban már önök mögött volt a bűnbe esés, gondolati sávban úgyszintén. A Földön egy sötét lélek megtestesült. A sötét érzését és a sötét gondolatait durvaanyagilag is
végre akarta hajtani, de nem tudta hogyan. Sokáig, nagyon sokáig gondolkodott, míg egyszer csak sikerült összebonyolítania a legnemesebb szavat, az „Isten” szavat.
Nyelvben, melyet akkoriban használt, ennek a szónak „Gom” volt a hangzása. Ez a sötét lélek csak a „go” szavat mondta. Durvaanyagilag majdnem senki sem vette észre. De
a gondolatok világában furcsa cselekmény kezdődött. Valaki hasonmása keletkezett, aki Isten fölé előléptette magát!
Ám senki sem tudta, egy betű kihagyásával miért is keletkezett az a hasonmás. Hosszú
idő elteltével érkezett a megoldás. A teremtésbe megérkezett az ősteremtett lovag a Grál
Várából, hogy a Földön felfogja ezt a szavat és megtudja értelmét a földi cselekedetben,
milyen értelmet adnak néki a sötétek, melyek elkezdték általánosan használni.
Ezt az értelmet felfedezte ez a lovag, bár nem volt megértése ez iránt. Pontos hangzása
ez volt: „Több vagyok mint az Isten.” vagy „Az Isten magja vagyok.” Ma ezt a szavat tovább ismerik, csak más hangzásban. Ez a szó az „én”.
Ezért az Isten önökhöz így szól: „Én vagyok!”, mert csak Ő mondhatja, hogy Ő az Isten!
Az „én” szavacska úgy elterjedt az emberek közt, hogy teljesen kinyomta a saját személy megszólítását. Ennek ellenére még ma is találkozhatnak ezzel a gyermekeknél, amíg
a túlzásba ápolt ész nem nyilvánul teljesen. Ez azok az esetek, mikor gyermek a saját nevén
szólítja magát.
„Én” szavacska használata még nem is volna e legrosszabb ebben az irányban. Sokkal
rosszabb az, hogy a használata ezerévnyi után teljesen elnyomta az eredeti érzést, mely kifejezte az Istenhez való viszonyt olyan mértékben, hogy már nem ismerik! Ez főképpen
azért van, mert ez a szó volt az első oka az agy megváltozásának. Csak azok, melyeknek az
agyuk helyes arányban voltak, ismerték ezt az érzést. Másoknál ez lehetetlen, bárhogy is
akarnák! Ez azért van, mert ez az érzés a legnagyobb, mit az ember elérhet, és követeli
a durvaanyagi oldalt nézve olyan embert, mely teljes mértékben átviheti az anyagba.
Ehhez szükséges a hátsó agy teljes ereje. Azért, mivel ma nem csak hogy nincsen meg
a helyes agy arány egymás közt, de a testük is csonkák, ez lehetetlen. Azok, melyekben ez
az érzés lánggal be van írva a lelkükben, szenvednek. Az Isten Fia Jézus sem volt kivétel.
Ez az érzés egy hatalmas nyomást kelt és mindenki aki ismeri, szenved, mert tudja,
hogy ez az érzés fordulatos változásokat hozhatna, de ő nem adhatja. Azért is szenved,
mert a belseje valami mással van feltöltve, mint a körüllévő embereknek. Azért is szenved,
mert érzi, hogy csak az érzés teljes nyilvánulása megmutathatná az embereknek, vajon kicsoda milyen.
Szigorúan véve, minden ember olyan, amilyen a viszonya az Istenhez, mely pontosan
ezzel az érzéssel nyilvánul. Amíg teljes mértékben árad, senki sem képes még durvaanyagúságban sem színészkedni. Ez csak akkor lehetséges, hogyha az ész elfoglalta az érzés helyét.
Ez az egyetlen helyes magyarázat az ész és az érzés ellentmondásának, mivel pontosan
az ész nyomta el ezt az érzést elsőként. Többi más érzések elnyomása már csak a következ113
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mények voltak. Ezek az agy helyes működésének tevékenységeinél ma is nyilvánulhatnak.
A valódi érzés elnyomása után az észnek kellett keresnie valamit, ami látszólag pótolná.
Emberek, melyek még nem ismerték, ezt másoknál érezték, és természetesen kívánták. Ész
gyorsan megtalálta a pótlást, köszönet érzelmet. Az emberek nyugodtak voltak, az ész diadalmaskodott. A legmagasabb érzés helyét egy egyszerű érzelem helyettesítette! Ki volt elrejtve az ész mögött, tudják.
Egy idő után ám ez az érzelem már nem volt elég a további lelkek rabul ejtéséhez.
A köszönet érzelem még túlságosan tiszta. Amíg az emberek az Atlantiszban éltek, nem sikerült a sötétségnek ezen változtatni. Majd csak az emberek távozásukkal sikerült ezeknél
ezt az érzelmet elnyomni a háttérbe. Akkor valamennyijük vissza tértek az Atlantiszba.
Vissza térésük zavarokat okozott. Kisebbek voltak ami a magasságot illeti és nagyon lerövidült az életkoruk. Ekkor a sötétségnek majdnem sikerült a matt húzása. Az Atlantisz
eredeti lakosainak olyan gondolatokat súgott, hogy többnek kell hogy legyenek, mint ezek
a kicsik! Ez a gondolat ebből kifolyólag a saját maga hódításhoz vezetett!
Mivel ez nyilvánosan nem lehetett eléggé lehetséges, keresték az emberek a megfelelő
formát, hogy másképpen nézzen ki, és mégis mindenki érezze, miről van szó, még ha nem
is mondhatta ki. Sikerült megtalálniuk ezt a formát, létre jött az Isten hódolása. Valójában
a templomokban maga az emberek kezdték magukat mutogatni. Ez volt a fő oka annak, miért volt az Atlantisz elsüllyesztve.
Valamennyijüknek sikerült az Atlantiszból időben elmenekülniük. A Föld más részeibe
jöttek, ahol kis embereket találtak. Ezek szédületlenül néztek rájuk. Érkezők ezt kihasználták és egyenesen „istenként” mutatkoztak. Sok mítosz vagy más maradványok erről
a múltról szólnak.
Ezek az érkezők kegyelem nélkül felszámoltak azokkal, melyek nem akarták hódolni
őket, mivel létre jöttek az első véres áldozatok. Fokozatosan mindenbe behatolt a hódolás.
Mivel keveselték a saját személyük hódolását, templomokat parancsoltak hódolni, később
díszeket és így tovább. A hódolás oly mélyre legyökerezett, hogy még ma is legmagasabbnak számít.
Látszólag sok van elvéve. De csak látszólag, mivel több van adva, mint elképzelhetnének.
A „hódolás” szónak az eredete szintén az ős atlantiszi „Gom” szóban van. Megváltozásával létre jot a „go om” szó összeköttetés, tehát: „Engem hódoljatok!”
A keleti kultúrákban mindkét szó „go om” a mai napig ismert. „Go” szavacska egy logikai játékot jelöli, ahol fontos nyerni, és az „om” szavacska mantra kozmikus tudatát jelöli,
mely a lelkek kibocsátásához vezet a közép-durvaanyagúságba minden ismert következménnyel*.

* Előadás: „Okkultizmus, mágia, hipnózis”
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38. BŰNBE ESÉS
Bűnbe esés nagyon, nagyon rég történt, több mint húsz millió évvel korábban, az Atlantisz
idejében. Hagyják a hasonmást felkelni a szemük előtt, hogy is keletkezett ez az esemény.
A zuhanás először a lelki, ezután a gondolati szakaszban történt. Hogy?
Egy szikrácska, konkréttan nő, a ﬁnomanyagúságban megérezte a kezdő gyűlölet érzést. Hasonló esemény bekövetkezik más teremtésekben is. Ezzel az ilyen szikrácska azonnal elváll a többi társtól, azok ugyanis kezdik elkerülni az ilyet. Lucifer és Luca azonnal
elkezdik sugarazni az erősített segítő Szeretetet, mivel a szikrácska ezt a helytelen érzést
a magányosságában, melybe saját maga került, képes lerázni.
A teremtésben ám ez másképpen volt. Luca látta, hogy ez a sötét érzés a más szikrácskáknál felbuzdította a mozgásukat. Megértette, hogy ezt a sötét érzés kísértése okozta,
melynek a szikrácskák ellenálltak. Megtetszett neki és megkérdezte a Teremtőt, be e vezethetné alap elvként a kísértést, gyorsabb fejlődés okából.
A Magasságokból elhangzott az intő válasz: „Nem!” Azért nem, mert mivel a kísértéssel ugyan meggyorsul néhány szikrácska fejlődése, melyeket ez érintette, az az egy, amely
ezt az érzést okozta, az Isten Akarata Ellen cselekedett. Ezzel bukás fenyegette és egyetlen
egy lény bukása sem nem ér annyit, hogy valami meggyorsuljon. Ezért is egyedül a segítő
Szeretet elv az egyetlen helyes megoldás, mely a teremtés összes részében érvényes.
Luca nem hitte el! Nem hagyta kioktatni magát a Teremtőtől! Hogyha szót fogadott volna, belátta volna, hogy az az egy szikrácska is a segítő Szeretetnek köszönhetően gyorsan
elkezd fejlődni megint felfelé. Ehelyett a saját helytelen akarata szerint kezdett cselekedni.
Felkínálta a kísértés elvet az embereknek, melynek hasonmása kígyóként van leírva a Bibliában, mely kísértette Évát a tudat fájánál.
Egyetlen szikrácska, mely e kísértéssel hagyta magát elcsábítani, pont az volt, mely
megérezte magában akkoriban a sötét érzés első berezgését. Durvaanyagilag is létre akarta
hozni, csak nem tudta hogyan. Sok évvel később egyszer sikerült eltorzítani néki a legnemesebb szavat, az „Isten” szavat. Ahogyan már tudják, a szikrácska felsőbbrendűre vitte
a saját „énjét” az Istennel szemben*!
Ez a cselekedet volt a következményeket nézve a legszörnyűbb. Addig ugyanis a szikrácskák többsége ellenállt a kísértésnek. Ám hirtelen a gondolati központból hasonló szavak ostromolták: „Több lehetsz mint az Isten!” Ez volt az igazi kísértési kígyó, melynek
köszönhetően a szikrácskák egyik a másik után elkezdtek a bűnbe esni.
Luca lenézte ezeket a szikrácskákat, nagyon haragította, hogy rontják a „munkája” eredményét. Gyorsabb fejlődés helyett ugyanis zuhanni kezdtek. Luca nem értette és nem is érthette, mivel azelőtt nem akarta hallani a Teremtő ﬁgyelmeztető hangját, ezért most már
végkép nem volt képes hallani.
Belülről kezdte hallani: „Hiszen én voltam, aki bevezette azt a nagyszerű elvet. Hiszen
én voltam, aki jobb lehetőségeket adott az emberiségnek mint a Teremtő!” Ez volt a zuhanása.
Mikor zuhant a Luca, egész teremtés hirtelen zuhanása bekövetkezett. Sokak azok közül, melyek addig ellenálltak a kísértésnek, befejezték az ellenállást, mivel a Luca a közelükbe került. Az anyagúságba csökkent, ahonnan jobban és jobban fokozhatta az elvét. Bár
továbbá is lenézte az áldozatait, nem akarta elismerni, hogy tévedett. El takarta a látását és
nem akarta látni az Igazságot.
A Magasságokban ekkor már elkezdődtek a mentési előkészületek. Ám ezek évezredekig tartottak.
Emberek, nem is tudják, mi minden történt ezzel az egyetlen egy anyagúsági rész zuhanásával. Lassította az egész teremtés fejlődését, mivel az összes anyagúsági rész a lelki ré* Előadás: „Viszony az Istenhez”
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szekre van csatolva. Olyan mint egy test, ahol lebetegszik egy szerv. Szenved az egész test,
nem csak a beteg szerv.
Lassult tehát lelkiben a fejlődés, mivel felfelé fejlődés helyett, szükséges volt elkezdeni
a beteg szerv mentését. Ennek következtében lassult az őslelkiben lévő fejlődés is, ennek
ugyan a végső következményében az egész teremtésre volt hatása!
Igaz, hogy pár egyén zuhanásnak és kísértésnek köszönhetően gyorsabban fejlődhetett.
De milyen áron! Olyan áron, hogy milliárdok fejlődése elkésett! Ez olyan következmény,
mely még hosszú időszakig nyilvánul.
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39. LÁTOGATÁS
„Vendég a házban, Isten a házban!” Így, vagy hasonlóan hangzik a közmondás a világ öszszes nyelvében. Vajon mit jelent?
Hogyha megﬁgyeljük az első Isten parancsolatát, szinte istenkáromlásnak tűnhet, de
nem az. Ez a tudat már az Atlantisz idejében létezett. Szóval mit is jelent?
Mikor megérkezik a vendégség, nem a mindennapok dolgairól szükséges beszélgetni,
de csakis olyanokról, melyek az örökkévalósággal kapcsolatosak. Szeretettel van nézve
Magasságokból az ilyen vendégségekre, és az áldás Ereje odairányul. Ez az Erő címzett és
csak azokat a helyeket érinti, ahol a vendégség ideje valójában a kincs megszerzéséhez van
használva. Ezzel a cselekedettel valójában az Isten jelen van önök közt az áldás Ereje formájában.
Ne tévedjenek ám, hogy ez az Erő csak úgy van osztogatva. Mint mindenben, itt is
szükséges a fordulat működés Törvényének beteljesülése, tehát a kölcsönös adományozás.
Hogyha az Erőt befogadják, kötelességük ebből kifolyólag használni és sokszorosítani
a mindennapi cselekedetekben.
Amíg a vendégség ideje alatt megváltoztatják a beszélgetés témáját, változás történik.
Áldás Ereje áramlata befejeződik és az, mely már önökre áradt, maguknál marad. De
hogyha nem használják arra, amihez hivatott, tehát a mennyei kincs megszerzéséhez, ez az
Erő ellentmondásba kerül a cselekedetével, és a mélységbe nyomasztja. Sokkal mélyebbre,
minthogyha a vendégség kezdetétől nem beszéltek volna semmi lelkiről. Ez azért van,
mert abban az esetben az áldás Ereje nem áradt volna.
Ebben a cselekményben egyaránt el van rejtve a tudat, miért szükséges a vallásos eseményeknél és ezután is betartani a hallgatást. Nem a durvaanyagúsági hallgatás van gondolva, mivel a gondolataik és az érzéseik sosem hallgatnak, de hallgatás az anyagi
dolgokról, melyeket nem fontos pontosan akkor fejteni.
Ezért alkalmas, hogyha a vallásos esemény után és előtte is lelki beszélgetések vannak
végrehajtva. Ez, természetesen nem azt jelenti, hogy nem fognak enni vagy nem ﬁgyelik az
időt, mikor szükséges távozniuk. Úgyszintén szükséges törődniük az önökre bízott gyermekekre, vagy állatokra, melyeket nevelnek, tenyésztenek. Ez a böjt a valódi értelmében.
Látszólag mindennapi dolgokat csinálnak, de csak azokat, melyek haladéktalanok és elkerülhetetlenek. Lelki beszélgetéseket lehetséges végre hajtani az ilyen munka mellett is.
Így a vallásos esemény napja valódi ünnepé válik. Amíg így cselekednek minden nap,
az életük valódi imádsággal és sosem végző vallásos eseménnyé válik.
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40. LÁTSZÓLAG LELKI BESZÉLGETÉSEK
Gondolják, hogy tudják, milyenek is azok a lelki beszélgetések. Hogy ezek egyszerűen beszélgetések az Istenről, a Szóról, vagy az Igazságról.
Igen is még nem is. Igen abban, hogy a lelki beszélgetések valójában az örökkévalóságos dolgaikról szólnak, Istenről, Szóról, Igazságról. Nem abban, hogy viszik végre ezeket
a beszélgetéseket!
Lelki beszélgetés abban az esetben lelki beszélgetés, mikor az érzésük összhangban van
a gondolataikkal, szavaikkal és a cselekedeteikkel. Ez szükséges feltétel. Ám még ez sem
elég ahhoz, hogy a mindennapi beszélgetéseket lelki beszélgetéseknek számítjuk.
Második feltétel az, hogy a lelki beszélgetések ideje alatt nem rohannak el más mindennapi dolgokhoz, melyek pont ekkor nem nélkülözhetetlenek. Ez természetesen nem jelenti,
hogy nem főznének, de hogy nem fog a főzésre több időt szentelni, mint amennyi szükséges.
Harmadik, legfontosabb feltétel ahhoz, hogy a beszélgetések a lelki dolgokról ténylegesen olyanok legyenek az, hogy muszáj az áldás Erejének megérkeznie.
Minden más beszélgetés az örökkévalósági dolgokról csak látszólag lelki beszélgetések.
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41. LELKI BESZÉLGETÉSEK
Lelki beszélgetések az élet egyik legfontosabb alkotóeleme. Végrehajtása, amíg lehetséges,
folytonos legyen – munkahelyen, otthon, pihenés közben, vallásos esemény előtt és utána
is.
Lehetetlennek tűnik folyton az Istenről beszélniük. Ne tessék eltéveszteni a lelki beszélgetéseket a beszélgetéseket az Istenről. Igen, beszélgetések az Istenről is lelki beszélgetések, de ezen kívül még sok más téma is van. Szigorúan véve, minden beszélgetés lelkivé
válhat, ha ilyenné teszik.
Nézzük ezért, ezt hogy érhessük el. Első feltétel az, hogy igyekezzenek élni a Szavat.
Így az igyekezetük abban rejlik majd, hogy ezt az élést mindenbe átviszik, szóval keresik
a módját, hogy lehet végrehajtani. Bármihez is vezetne a beszélgetés, igyekeznek majd lelkit vezetni bele és ezennel egyszerű beszélgetésből lelki beszélgetést csinálnak.
Tüntessünk fel néhány példát. Öltözködéssel kapcsolatos beszélgetés lelki beszélgetéssé
akkor válik, mikor olyan öltözködésről fognak beszélni, amilyen a Törvény szerint helyes.
Ilyen beszélgetésben szükséges keresniük a megfelelő természeti anyagokat, egészséges kémia mentes színeket és szabásokat, melyek divatmentesek, és melyek a testhez alkalmazódhatnak.
Az ételről való beszélgetésbe is lehetséges a lelkit bevezetni akkor, mikor keresve vannak azok a válaszok, milyen étel valójában használ a testnek, mi is alkalmas a főzésre az
egyes világ részeiben vagy melyikek a tiszta nyersanyagok.
Már csak ezekből a mutatványokból látni, hogy a lelki beszélgetések témái korlátlanok.
Természetesen, beszélgetések témái pld. „mit magunkra”, „mit főzni” nem ide valók, de
„hogy öltözködni”, „hogy főzni”.
Kérdezik, hogy mi ezen a témákon a lelki? Minden! Ez a Szóból szerzett praktikus ismeretek átvitele a konkrét hasonmásba a mindennapi életben. Természetesen az ilyen beszélgetések ne legyenek túlságosan hosszúk, ne vezessenek a lealacsonyításához a földi
porba, tehát a témákba „mit főzni”, „mit magunkra”.
Ezekből a lelki beszélgetésékből egy természetes óhaj keletkezik mélyebb tudat iránt
azoknál a lelkeknél, melyek az adott kérdésekkel mélyebben foglalkoznak. Ezennel le van
alapozva a személyes találkozás, melyeken lehetőség nyílik az egész tudatot szélesíteni,
mélyebben részletezni és így a földi tökéletességhez vezetni.
Említsünk pár példát. Varrónők találkoznak, hogy cseréljék tapasztalataikat, ami alapján sokszor javíthatják, egyszerűsíthetik, vagy sokszor könnyíthetik is a munkájukat a szépség javára és nem utolsó sorban a rendeltetés és megelégedettség javára. Mert hogyha
a varrónő csak egy szabású ruházatot varr, még hogyha ez ünnepélyes is volna, nem hozza
a munkájába a Szó élését, mivel a mindennapi ruházatokat azoknál a varrónőknél szükséges varratni, melyek a Szavat nem ismerik, és nem tudják elképzelni, Törvény szerint mi is
megfelelő és mi nem.
Más példát a szakácsoknál találhatunk. Tiszta alapanyag nincs oly sok, ennek ellenére
nagy mennyiségű élelmet lehetséges készíteni belőlük. Ám ezt képtelen egy lélek végrehajtani, ezért a találkozásuknál cserélhetik a tudásukat, gazdagabbá tehetik azt, mit kinek adtak át a lényszerűk és jelen időben cserélhetik az információikat arról, hogy milyen módon
maximális mértékben csökkenteni a káros alapanyagok részét, melyeket szükséges használni, mivel mások nincsenek.
Ilyen módon találkozzon az összes lélek, hogy a praktikus életbe vezessék be azt, amit
a lényszerűk tanácsolnak vagy amit tanácsol a lelki vezetésük. E nélkül a Szóról mindig
csak beszélni fognak mint valami teóriáról praktikus igénybevétele nélkül. Így mindannyian elpazarolják a földi idejüket a semmiségekre, mivel mint a vendégek képtelenek voltak
tisztán tartani a hazájukat – tehát a Földet.
Ez a működés az egybecsatolást jelenti lelkit az anyagival a mindennapi életben és ez az
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a szolgálat, melyekhez hivatottak a lelkek. Azoknak, melyek az Úr Oltára előtt ígérik, hogy
szolgálni akarják, ezt már ismerniük kell, tehát úgy muszáj élniük, mert ez az alap feltétel
egy más feladat felkutatásához, mely adva van a hivatás pillanatában.
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42. A SZÓ TERJESZTÉSE
Amíg lelkek a Szó szerint élnek, jogukban áll és kötelességük is terjeszteni a Szavat. Többféle forma létezik, hogy lehet terjeszteni a Szavat. Jelenleg főképpen az irodalmat értékesítik. Ám ez a Szó terjesztésének legkisebb része. Szükséges feltétel ahhoz, hogy a Szó
terjedjen, az, hogy az embereknek tudomást kell venni a Szóról. Ezért az irodalom értékesítése csak az utolsó helyen van.
Formák, hogy vegyenek tudomást lelkek a Szóról, mindig a konkrét országtól függ, tehát az emberek mentalitásától. Ezért a következő sorokban azt keressék, ami önöket szólít
meg, és nem azt, ami másokat. Bizonyos eljárások vak másolása csak a merevséghez vezet,
minek következtében a Szó valójában nem terjed.
Szó terjesztése megjelenő formája a személyi beszélgetések. Legjobban az ismerősök
és kollégák körében érvényesül. A Szóról szükséges nem erőszakosan beszélni, tehát a Szó
élése önként saját magukból kell hogy áradjon. Ezután az ismerősök vagy kollégák önként
eljönnek önök után a kérdéseikkel.
Az embereknek kellemetlen, amíg a Szó erőltetve van úgy, ahogyan pld. a jehova tanúi
teszik. Ezen a példán látszik, hogy az emberek első sorban megítélik, hogyan terjed a Szó,
és csak ezután, mi is terjed. Ebben nagy a felelőség, hogy a cselekedeteikkel ne vezessék le
a lelkeket a helyes útról. Ezért szükséges, hogy a gondolataik és a cselekedeteik összhangban legyenek, mert mások előbb vagy utóbb ellentmondásokat találnak önöknél, ami fordulatukhoz vezethet.
Ismeretlen megszólítását csakis az engedheti meg magának, aki automatikusan fogadni
képes a lelkiből, tehát képes magába fogadni a magas lelki ihleteket bármilyen élet helyzetében anélkül, hogy kívülre látszó lenne, hogy valójában a lelki hallását használja. Némelyik országban szokásos beszélgetni egyenesen az ismeretlen emberekkel, pld. Afrikában.
Ezekben az országokban is ezeket a beszélgetéseket csak azok vezessék, akik hallanak.
Szó terjesztése következő formája a nyilvános előadások. Egyben az előzővel alkotják
azt a legtermészetesebb módozatot, tehát az emberek közti egyenes kontaktus. Előadásokat
az egész országban úgy szükséges végre hajtani, hogy a bizonyos helyen csak relatív hoszszú idő után ismétlődjenek.
Mindenesetre ne legyenek megtartva előadások a „betegségek lelki okai” témájára. Alkalmas témák pld. az aktuális cselekmények Törvény szempontjából magyarázva. Legroszszabb idézni, de úgyszintén helytelen csak saját szavakat használni.
Előadásoknak kizárólag a Grál Üzenetéből szükséges hogy induljanak, tehát fontos,
hogy egységben részesüljenek. Ne legyenek csak teoretikusak, de konkrét példákon szükséges megmutatni a Törvény működését.
Fontos, hogy az előadásokat olyan ember vezesse, amely képes felelni a hallgatók kérdéseire saját szavakkal, tehát nem idézettel, amelyeknek azonban mindenesetre egységben
kell hogy legyenek a Szóval.
Egy helyen oly gyakran történő előadásoknak azért nem szabad megtörténnie, hogy ne
keletkezzen egy bizonyos stabil hallgató kör, amelyek csak hallgatók maradnának. Azok,
amelyek meg vannak pecsételve, részvételükkel segíthetik az előadót, ám nem kell, a mai
napoktól eltérően, ez végett utazniuk. Az előadások a keresőknek vannak szánva, nem nekik!
Előadás nélkülözhetetlen alkotóeleme a tudat származásának megjelölése, ám anélkül
hogy híresztelve legyen.
Irodalom értékesítése az egyes helyeken alkalmas lehet, valahol nem. Jobb, hogyha előre mindkét lehetőségre felkészülnek azzal, hogy menet közben megérzik, mi az alkalmasabb.
Szó terjesztésének további formái csak segítőképesek. Első sorban mindenféle lapok,
brosúrák tartoznak az üzleti hálózatban. Ezekben szükséges, hasonlóan mint a nyilvános
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előadásoknál megmagyarázni mindenféle cselekményt a Törvény szerint. Az az előnyük,
hogy gazdagabbá tehetik a képek, graﬁkonok vagy táblázatok, de viszont a másik felén, hiányzik a lényeg, személyes kapcsolat.
Lapokban illő az olvasóknak teret adni azzal, hogy a szerkesztőségnek jogában áll nem
válaszolni az olyan kérdésekre, melyek nem tartoznak ide, személyesek vagy anyagtalanok.
Némelyik esetben kivételesen megfelelőek a Szóra való ﬁgyelmeztetések más formái is,
pld. poszterok vagy televízió, rádió adásai. Ezek valójában csak kivételesen használhatóak,
mert akár a televíziót vagy a rádiót sok ember ﬁgyeli, a többi műsor teljes mértékben alkalmatlan és bizonyos mértékben behomályozza azt, ami mondva volt.
A poszterok csak ott alkalmasak, ahol az emberek nem vannak elhalmozva velük, mert
másképpen a többsége nem is ﬁgyel rájuk. Meg van az indoklásuk, gyártási költségek minimálisak és főképpen könyves üzletekben, könyvtárakban használhatóak, hogy ﬁgyelmeztessenek az irodalomra. Tartalmuk inkább nem feltűnő legyen, de érdekes, alkalmas egy
rövid idézet is.
Természetes, de a fontosság szempontjából az utolsó Szó terjesztési formája az irodalom eladása. Mivel ez a cselekedet főképpen az üzleti hálózatban történik, nagy mértékben
függ az összes előző Szó terjesztési formáitól.
Végső esetben nem is olyan fontos, mennyi ember vásárolja meg a Szavat, de milyen
emberek vásárolják meg, el e olvassák, meg e értik. És pontosan ez függ az egész lelki
munkától, tehát attól is, hogy a személyes találkozásnál a többiek hogyan voltak képesek
a Szavat terjeszteni.
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43. A KERESÉS
Sok millió évek után megint a személységük keresése kezdetében vannak. Minden régi
megszűnt, már csak az új van jelen. Felkészületlenül, üres olaj lámpákkal, hirtelen az új
cselekmény közepén és nem tudják, hogyan tovább. Nem tudják egyszerűen azért, mert
a sok millió évek alatt nem tanultak meg keresni.
Önök maguk az olajjal teli szentlámpák az ajándékaikkal, melyeket az Istentől kapták
a megteremtésüknél. Szent edény azért, mert hogyha az Igazat keresik, akkor meg is találják és ekkor a Magasságokból áradó Erő önökbe léphet.
Szükséges vissza térni a kezdethez, mert még mindig nem tudnak ennek a megszentelő
Erőnek megfelelően megnyílni. Keresik a mindenféle lehetséges és lehetetlen módozatait,
mint meditáció, relaxáció, mantra mammogás a keleti kultúrákban ill. a litániák nyávogása
a nyugati vallásokban, vallási fanatizmus, háborúk vagy szolgáltatás az egyházi tisztségeknek.
Az összes ilyen cselekményeknél létre jön önökben a szolgálat érzelme és azt gondolják, hogy megnyílnak a Magasságokból áradó Erőnek. Újonnan szükséges hangsúlyozni,
hogy ez csak érzelem! Mivel meg vannak győződve, hogy önöknél ez nem így van, szükséges megmagyarázni az Erő átélését a Szent Galamb vagy más ünnepség napján.
Miért nem éreznek semmit abban az időben, mikor nincsenek a Hegyen, ill. miért csak
valami gyengét éreznek? Úgy felelnek, hogy a Hegyen van lehorgonyozva a Magasságokból származó Erő. Akkor miért, hogy ha az emberek ezt az Erőt a megszentségtelenítésükkel elzárták, a Hegyen lévő részvevők továbbá mintha éreznék de a Hegyen kívül nem?
Magasságokból terjedő Erő az egész teremtést éri, egyetlen egy helyecskét sem kihagyva! Ám a Hegyen a megszentelés után lévő helység egybe lett csatolva a Grál Várának
lénytelen részével. Ezért lehetett a Hegyen beszélni a „Grál Magasságok” fogalomról és
a Föld másik részeiről „alföld” –ként elnevezni őket. De csakis ezért.
Ünnepség napján az így megszentelt helységbe valójában nagyobb Erő árad, de ez csak
azokat érinthet, melyeknek származásuk egyetértésben van ezzel az Erővel. Ez azt jelenti,
hogy a helység, mely összevan csatolva a Grál Várának lénytelen részével, ez az Erő százszorosan erősíti meg azokat, amelyek az isteniről beszélhetnek. Általuk megváltoztatva
árad, megfelelően enyhített Erő azokra, melyek az őslelkiről beszélhetnek, ebből kifolyólag
rajtuk által továbbá enyhített Erő a többi részvevőre.
Annak ellenére, hogy ez az Erő többszörösi enyhítése jelen van, még mindig nagyobb,
mint amilyet befogadhatnak azok, melyek nem részvevők az ilyen ünnepségeknek. Amíg
hiányzik a valamelyik összekötő elem, részvevők csak olyan Erőt fogadhatnak magukba,
mely árad a bármelyik más Föld részére.
Többi megszentelt helységekben ez, természetesen, ugyanúgy van, még ha a megszentelés csak az alsóbb, Grál Vára őslelki részébe volt. Ez az összeköttetés fontos a műveleteknél is, melyek az Úr Oltára előtt végre vannak hajtva. Ekkor anélkül, hogy jelen van vagy
sem valaki a teremtés magasabb részeiből, árad pld. a pecsételés pillanataiban, hivatás pillanatában vagy házasság áldása közben ez az Erő közvetlenül a tanítvány által. Ezért szükséges, hogy őslelki tanítvány lángja legyen a tanítványnak, mert csak ekkor képes ebben
a pillanatban ezt a nagyobb Erőt közvetíteni.
Térjünk vissza a kérdéshez, hogy lehetséges az, mikor az Erő nagyobb mértékben nem
áradt, a jelenlévők minthogy érezték volna? Ez csakis azért lehetett, mert ugyanazt érezték,
amit éreznek az egyház hívői a vallásuknál.
Menjenek és kérdezzék meg a bármilyen egyház, megmozdulás, szekta hozzátartozóitól, volt e valamikor, és hogyha volt, akkor milyen Erő átélésük volt ez. Nagyon meg lesznek lepődve, mikor a többsége azt válaszolja, hogy igen. Az átélésük leírásával észreveszik,
hogy pont olyan, mint az önöké, sőt még nagyobb, szebb, erősebb!
Kérdezik, ez hogy lehetséges? A válasz egyszerű. Átélések kilencven százaléka semmi
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más mint észbeli érzelem! Hogy másképpen érezhetnék a Magasságokból áradó Erőt azokon a napokon is, mikor nem árad?! Az miatt, hogy ünnepséget szerveznek a döntésük
alapján, az Erő nem fog áradni!
Máris itt az ellenvetés: „Hát az Úr is végrehajtotta a különleges ünnepségeket!” Nem
szabad elcserélni ám az alapot – Erőt, melyet lehetett közvetlen az Úrból érzékelni a mindennapokon is, az áldási Erővel, mely csak akkor áradhat, mikor kérve van, mint mikor az
étel áldás kérelmezve van. Szintén nem szabad elcserélni az Erővel, mely kizárólag azokon
a speciális napokon árad, mivel azoktól árad, melyek messze a teremtés határa felett vannak.
Most térjünk vissza az Igaz keresése feladatához, tehát ahhoz, hogyan töltsék fel a lámpájukat. Bár egyszerű, sok millió évek után megmutatták, hogy nem tudják. Aki önök közül egyetlen egyszer ezt az Erőt valójában átérzi, megismeri, hogy ő is égő lámpa,
megtalálja ön magát és elkezdi az Isten Akaratát teljesíteni. Nem adhatjuk oda a használati
utasítást, hogy is elérni ezt, mivel ehhez szükséges, hogy élő legyen a lelkük.
Ezért keressenek és találnak, de végre a keresésnél kizárólag a lelküket használják! Ne
ﬁgyeljenek oda, ki van önök körül, milyen az öltözete, minden ünnepélyesen van e feldíszítve… mert ez okozza az észbeli átélést amit felcserélik az érzési átéléssel.
Ilyen cselekmény bizonyítéka az is, hogy minden előírást oly egyházi parancsolatként
veszik, mindent „látszólag jó legyen” csinálnak, mert amúgy semmi mást nem képesek
érezni!
Ám aki nem képes a Magasságokból áradó Erőt érezni az ünnepélyesen kidíszített
templomokon kívül, lelkileg halott!

124

44. LAVINÁK ERESZTÉSE
A Szó olyan mint a lavina, azt is a kis hó pehely indítja. Eddig a Szó mindig lavinaként terjedt, egyiktől az ezrekig. Nézzenek a históriába és saját maguk megismerik ezt a cselekményt.
Korai időszakokban ezrek voltak azok, melyek az út előkészítőinek voltak nevezhetőek.
Előkészítették Szónak az utat azzal, hogy ezt a Szavat magukba fogadták, földi módjára
alakították és el kezdték terjeszteni. Ezrek elfogadták és tovább terjesztették.
Nem azért voltak az út előkészítői, mert a Szó később közvetlenül a teremtésbe érkezett, de előkészítették az egyes emberek lelkeikhez az utat, melyen ezek ballaghattak, és így
maguk megismerhették a Szavat. Az előkészítők nevei már réges rég el vannak felejtve, mivel sosem voltak az előtérbe rakva.
Így szaladtak a milliók évei. Az idők megváltoztak. Teremtésbe közvetlen a Szó érkezett. Ezrek voltak azok, melyek felajánlották magukat előkészíteni Néki az utat a teremtés
minden részében. Így keletkeztek a kör asztal a legendás lovagjaival, melyeknek székhelyük az őslelki Patmosz volt.
Mikor megérkezett a Szó erre a szigetre, az előkészített trónra helyezkedett. Így lett ez
a sziget a szent híresztelés szigete. Lovagok sokai tovább haladtak a teremtésbe, hogy itt is
előkészítsék az utat. Némelyikük nevét ismerik, az út előkészítői voltak Krisna, Lao´c, Zoroaster stb. Többiek neve ismeretlen, mivel nem a Földön tevékenykedtek.
Földre először Abd-ru-shinban érkezett a Szó. Cselekedetei sok lavinát eresztettek.
A legismertebb a Zsidók indulása a rabszolgaság alól. Kevésbé ismertek a más lavinák.
Egyikük az öt Mózes könyve, melyeket Mózes az Úrtól fogadta a sivatagi vándorlása során.
A zsidó hit alapjává váltak, és így vajon alapjává a mindegyik újkori vallásnak.
Ezután érkezett maga a Szó, senkivel nem ismert, de kísérve azokkal a leghűségesebbekkel a hűekből, Keresztelő János és tanítványai János és Péter. Később a Szó halála után
a Pál is csatlakozott hozzájuk. Ezek voltak azok, melyek Szavat mint a kis lavinát széthordták a világba, mivel eleresztették a Szó megismerése óriási lavináját.
Szó hazájába tért, ez Egységbe. Érkeztek az új előkészítők, hogy előkészítsék az emberi
lelkeket a Szent Grál érkezésére. Nevüket ismerik. De nem csak a Mohamedról van szó, de
a királyokról, énekesekről, költőkről, tanítókról, matematikusokról stb.
Megérkezett a Szent Grál és az összes út előkészítő találkozott vele, bár némelyikek éppen a halála előtt. Minden megtalálták az utat, egyikük sem okozott csalódást, egyetlen egy
sem! Emberi rosszakarat ám megakadályozta a betöltésüket. Többsége meg volt gyilkolva!
Kérdezik ki volt a Fehér lovag, mivel csalódást okozott? Eb-ra-nit sosem volt az út előkészítő. Hű védő és őr volt, de nem előkészítő.
Szent Grál hazájába tért, de a lavina, melyet elengedett, lehetetlen volt megállítani. Nagyon rövid időn belül elterjedt jobban mint a több mint kétezer évvel ezelőtti lavina, melyet
az Isten Fia Jézus eresztette.
Ne nézzenek arra, hány úgynevezett keresztény van manapság, de arra, hányan voltak
két ezer évvel ezelőtt. Azokkal szemben, melyek magukba fogadták a Szent Gráli Szavat,
alig a fele voltak.
Beköszöntött az Ezeréves birodalom és megint megérkeztek az utak előkészítői. Ugyan
azok, melyek már az Atlantisz idejében is itt voltak, és egyesek a sokak közül, melyek az
Isten Fia Szavának lavináját eresztették és előkészítették az utat a Szent Grál érkezéséhez.
Mostani feladatuk megint ugyanaz, előkészíteni az utat. Most az egyszer a hazába térő utat.

125

45. MEGTALÁLÁS
„Zörgessetek és megnyittatik néktek!” „Keressetek és találtok!” „Öntsetek olajat a lámpátokba!” „Készítsék a lakodalmi palást!” …
Ezek a szavak ismerősek, így szólt önökhöz Jézus, az Isten Fia. Bár, mindegyik más,
mégis ugyanaz a kifejezésük – a feladat keresése.
Legnagyobb feladat, amilyen az emberi léleknek a teremtésben van, ez a tudatossá válás. Arra, hogy tudatossá váljon, meg kell ismerni a teremtést és ebben a teremtésben önmagát. Arra, hogy megismerje a teremtést, szükséges ismerni a Törvényeket, melyekkel az
a teremtés igazodik. Arra, hogy megismerje a Törvényeket, muszáj megismerni azt, aki
maga a Törvény. És ez a feladat keresés. Arra, hogy megismerjék a Törvényt, szükséges az
akarat ezt a Törvényt saját magukban átélni és ezzel önkéntesen alávetni magukat.
Azok, melyek a Törvény ellen akarnak menni, saját magukon élik át hatásait, tehát a teremtésben ballagva szikláról sziklára dobálva vannak, melyeket saját maguk igazították
erre az útra. Kínszenvedéssé válik a létezésük, mivel úgy tűnik, hogy minden ellenük van.
Csaló ez a látszat, mivel a Törvény nem ellenük van, de ők saját maguk ellenkeznek a Törvény ellen.
Azok, melyek mindent Törvény összhangjában csinálnak, nem saját magukon érzékelik,
de önmagukban. Ez ezért van így, mivel hogy ballagva a teremtésben minden támogatja
őket, minthogyha hullámok hömpölygetnék, amit nem akadályként veszik ﬁgyelembe, de
belsőileg képesek simogatóként átérezni ezt. Ezek a lelkek mérföldi csizmákban léptetnek,
tudatosan nyílva a Magasságokból áradó Erőnek.
Lelkek, melyek még tudatlanok, tudatlan szolgálattal fokozatosan megérkeznek ahhoz
a ponthoz, mikor már nem akarnak tudatlanul cselekedni, de tudatosan szolgálni Istent. Ez
az a pillanat, mikor meg lehetnek keresztelve, Fényességhez pecsételve, tehát mikor megkaphatják a szolgálat lelki köpönyegét.
Ez a döntő fordulat az egész létezésükben, mivel bebizonyították, hogy tudatosak, tehát
hogy ismerik a helyüket a teremtésben, Törvényeket, melyekkel igazodik a teremtés, és ezzel megismerték, kicsoda maga a Törvény. Ez a tudat oly mélyen bennük van, hogy már sosem csökkenhetnek a tudatlanságba és „tudatos lelkeknek” lehet nevezni őket.
Tudatos lelkek olyanok, melyeknek megnyílhat a lelki látásuk és lelki hallásuk, hogy
így közvetlen a lelkiből elfogadhatják a feladatukat. A teremtésének az anyagi rész vándorlását már befejezték, ezért az egyetlen következő cél csakis oly feladat teljesítése lehet,
mely többet igényel, másképpen a további anyagi életük veszti az értelmét.
Az, hogy tudatosak, azt jelenti, hogy a Törvényt ismerik és a mindennapi életben élik
is. Az, aki ezt csak szeretné tanulni, a saját cselekedetével mutassa, hogy még éretlen, ezért
semmi joga a megpecsételés kéréséhez.
Ahhoz, hogy a tudatos lelkek jogérősen lehessenek pecsételve, szükséges a következő
feltétel teljesítése. Az a lelki látás és hallás megnyitása, hogy halják annak a hívását, ki
egyetlen bízhatja meg feladattal. Ahhoz, hogy ezt meghalják, ide érkeztek, és erre készítve
voltak. Nem muszáj azonnal lelki hallással hallani, de szükséges hogy a lelkük hallja, tehát
saját maguk érezzék, honnan hangzik az Igaz, hol van adva az élet valódi kenyere és ott
muszáj keresniük.
Halljátok lelkek, halljátok mindazok, melyek kerestek. Felesleges volt az életük eddigi
vándorlásuk, mivel nem találták meg azt, amiért valójában ide érkeztek. Teljesítve voltak
a kérelmeik, még ha nem is érdemelték meg, hogy befogadják az óriási kegyelmet, mely
a rejlik a „Fényességhez pecsételve”, tehát a „keresztelés” szavakban.
Az akaratuk ekkor tiszta volt, ezért volt meghallgatva a kérelmük, amivel beteljesültek
a Törvényben rejtett szavak: „Kérjetek és adatik néktek!” Annak ellenére, hogy nem lehettet látni, találnak e vagy sem, a kérelem beteljesült, mivel a Fényesség mindig teljesít.
Nagy kegyelmet kaptak mikor a lelki látásukról és hallásukról le lett véve a szalag, ami
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lehetővé tette, hogy hamarább elérjék az érettségüket, mert saját maguk már nem voltak
képesek ehhez. Ez volt az azokat pecsételés valódi értelme, melyek még tudatosoknak nevezhették magukat. Ugyanez vonatkozik a hivatásra is.
Csukom ezt a kaput, mivel egyik sem, kinek az a segítség nyújtva volt, ezt a segítséget
nem használta ki és haszontalanul eldobta a föld porába.
Ez volt az, ami hangoztatva volt önökhöz a „Muszáj” Szavában és ez volt az, amit nem
teljesítettek!
Óriási a bűnük, mivel lemondtak az Isten segítségéről!
Ámen!
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46. SZOLGÁLATBA HIVATÁS
Nem telt el még száz év sem, hogy Úr a Földön megkezdte a szolgálathoz való durvaanyagi
hivatást. Kiépített egy nagy szerkezetet, piramist, melynek csúcsa Ő maga volt. Következtek az apostolok, tanítványok, arany kereszt hordozói és végül az ezüst kereszt hordozói.
Piramis védelméhez a lovagok voltak hivatva.
Jelenleg a piramisból csak durvaanyagi roncsok maradtak, mivel már nincsenek itt az
apostolok. De mi lesz száz év múlva, mikor a Földön nem lesznek már az ezüst kereszt
hordozói sem? Gondolják, hogy az Úr rövid pár tized évre építette ezt az építményt? Önmaguk érzik, hogy nem így lehetett.
Sosem volt az emberiség csak úgy saját magára hagyva. Minden időben, minden nemzetben voltak olyan lelkek, melyek már akkoriban alkották e piramis fokozatait. Mindig itt
voltak az apostolok, tanítványok, arany és ezüst kereszt hordozói, úgyszintén ezt a lelki
építményt védő lovagok.
Úr érkezésével a Földre az építmény csak új méreteket kapott, az Úrnak nem volt szükséges megint újonnan építeni az egészet, mivel az alapjait már Ő maga lerakta a régi időkben, mikor Ő rajta keresztül keletkezett ez a teremtés.
Távozásával ez az építmény sosem csökkent, csak az emberek letépték a lelki cselekményt a földi porba. Ezzel saját magukat kiközösítették hozzájárulásukat az építményhez.
Ők voltak, akik, ilyen cselekedettel durvaanyagilag széttörték.
Ha nem lett volna a cselekmény, mikor az utolsó durvaanyagilag hivatott apostoloknak
meg volt akadályozva a további működésük, sok minden manapság másképpen nézhetett
volna ki. Sokak ehhez lelkileg hivatottak már készen álltak és a feladatuk teljesítése elején
álltak, mikor a földi ész közbelépése átmetszette a durvaanyagi összekötetést az apostolokkal.
Be kellet következnie más, előre nem tervezett cselekedetnek. Lelki hivatás durvaanyagi
hivatással vált, ám nem a nyilvánosság szeme láttára. Saját munkájukkal az ahhoz hivatottak bebizonyították, hogy tudják, milyen a feladatuk, és hogy teljesítik is.
Ezennel durvaanyagilag is hivatva voltak, mivel a tetteik durvaanyagilag láthatók lettek.
Hogy a Törvény beteljesüljön, a hivatás szavai elhangzottak a közép-durvaanyagúságban is
ahová e cél érdekében a követ előjött.
Azok, melyeknek a nyitott volt a hallásuk, ezt a hívást hallották és durvaanyagilag bizonyították. Némelyikek, melyek így hivatva voltak, megijedtek és nem hitték el e tanúságot,
kísértetésnek ítélve.
Nem vették tudomásul, hogy a szolgálatba hivatás nem valamilyen kitüntetés vagy némi
pápa ill. püspök hivatása, de annak a hívása, amely Van, a tudatos teljesítéshez, tehát jelenleg az olyan szolgálat hívásához, mely inkább megbélyegezve van, olyan szolgálathoz, mely
a sötétek szemleiben inkább gúnyozást idézi, sőt gyűlöletet is.
Bár az eszük nem vette tudomásul, de a lelkük igen és pontosan ez a lélek ijedt meg attól, hogy lesz más emberekkel elbírálva, amivel nem teljesítettek. Ennek következtében oda
csökkent, ahonnan nincs vissza térés.
Ez végett ezentúl nem lesz több durvaanyagi hivatás vagy pecsételés abban az értelemben, hogy át lennének adva a durvaanyagi keresztek vagy más jelölések, de a durvaanyagi
hivatás és pecsételés kizárólag úgy lesz végre hajtva, ahogyan évezredekig volt, tehát csak
azok lehetnek hivatva vagy pecsételve, melyek képesek lesznek lelkileg látni vagy hallani,
és a durvaanyagiban elhangzanak az ehhez megfelelő szavak azoktól, amelyek pont ehhez
ugyan úgy lelkileg hivatva voltak.
Durvaanyagi szavak a hivatásukhoz már elhangzottak, ezért hívathatnak és pecsételhetnek. Ám a lelkeknek maguknak szükséges megismerniük, ki tartozik ide anélkül, hogy valamilyen jelvényeket viselnének. Ugyanis ez az alap próba kő ahhoz, hogy durvaanyagilag
felmutassák, valójában lelkileg hallanak vagy látnak e.
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Szolgálat hivatás szimbólumai lelkileg láthatóak, ezért mindenki ehhez hivatott felmutatkozhat velük. A homlokon lévő egyenlő szárú kereszt ez, fehér galamb a mellükön és ehhez még egy szimbólum attól függő, kicsodát szolgálják – piros kehely, hogyha az
Igazságot szolgálja, további egyenlő szárú kereszt, hogyha az Igazat szolgálja, vagy piros
rózsa, hogyha a Szeretetet szolgálja. Azok, melyek a Tisztaságot szolgálják, fehér liliom
szimbólumában birtokolják mind ezt.
Nyissátok szemeiteket és keressék azt, ami lelkileg látható, utánozhatatlan, mindig a tökéletes szépségben, fényben és tisztaságban!
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47. AZ ELSŐ REGGEL
Mély éjszaka uralkodott a teremtés felett. Oly mély, hogy már az látszott, hogy sosem virrad. De minden éjszakának meg van a saját vége. Ennek is, mely ezredévekig tartott. Bár
nem úgy tűnik, mivel még maguk körül nagyon sok rosszat és erőszakot látnak, itt az új
reggel. És ezzel az új nap is.
De reggel, ez az átmenet az éjszakából a nappalba, ezért még látni az árnyékokat. Minden órával, minden perccel az árnyékok nagyon gyorsan kissebednek, odáig hogy délben
teljesen eltűnnek. Ám odáig az út még hosszú, de nem olyan hosszú mint gondolnák.
Gondosan volt mindegyikük előkészítve erre az időszakra, úgyhogy most már csak
egyetlen egy marad hátra, ez előkészítést átalakítani megérett cselekedetbe. Tudják, milyen
helyre voltak a szolgáltában állítva, és ezért pontosan tudják, mit kell tenniük.
Előkészítések időszaka véget ért és önök sikeresen letették az érettségi vizsgákat, így
most értékesítsék azt, amit tudnak.
Sokan önök közül, sajnos, megijedtek és közvetlen a vizsga előtt elmentek. Ismerték
őket, mindegyiket. De az utat saját maguk választották. Hiányzik az erejük, de új erőkkel
lesznek bepótolva akkor, mikor megérkezik ennek az ideje.
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48. MEGTISZTÍTTÁS UTÁN
Készüljenek lelkek az új cselekményre. Első szikrácskák megtisztítva a kiöntőben újonnan
örülnek erre a Földre. Mikor elmennek az utolsó sötétek, megtestesülhetnek az Ezeréves
birodalomban, mivel részben tudatosak.
Az Atya-Isten óriási ajándékának köszönhetően egy Szeretet felhőcske körülveszi őket.
Ez az a Szeretet, melyet valamikor pontosan ezek a szikrácskák valakinek odaajándékoztak,
vagy az a Szeretet, mely vissza tért hozzájuk a hasznos cselekedetükért abban az esetben,
mikor ezt mások nem így érezték. Most pontosan ez a köszönet körülvette őket, és mert
tisztán és őszintén volt gondolva, most ezeknek a szikrácskáknak segítő képes lesz.
Szikrácskáknak a saját tudatuk ám nagyon kicsi, oly kicsi, hogy el sem tudják képzelni.
És ezek a szikrácskák pár év múlva a Földre érkeznek. Nem tudják elképzelni, mi mindent
fog ez jelenteni.
Elég, hogy a saját fejlődésüket ﬁgyeljék. Gyermek koruktól fokozatosan felébrednek
magukban az eddigi életeik, ami lehetővé teszi, hogy már tízévesként is értsék azt, amit
száz évekkel ezelőtt az öregek sem tudtak.
Most ám megérkeznek a szikrácskák, melyeknek tudatuk a néhány millió év ezelőtti
szintjén van! Milyenek lesznek a tudataik? Semmilyenek!
Az a hamis, amit tettek, a megtisztító folyamatban porrá darálódott és egyszerűen már
nem létezik. Mást ezek a szikrácskák nem tudtak. Próbáljanak elgondolkodni e felett és ne
vegyék könnyen, minden cselekedet megértéséhez kulcsa rejlik benne.
Készüljenek lelkek az újra ami érkezik. Kezdjenek azonnal tanulni, mert az idő rövid.
Az új iskola megnyílt önöknek!
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49. ELSŐ LÉPÉS
Ahhoz, hogy végre itt a Földön is durvaanyagilag a béke ideje uralkodjon, még nagyon sokat szükséges tenni. Első legfontosabb lépésekként szükséges felépíteni azt, amit az Úr
még az élete ideje alatt akart, ám amit az emberiség bukása végett nem sikerült.
Mint első és kényszerű lépés a Szó ismerése kezdete. Ez az öreg rombolását jelenti és
a romok eltakarítását.
Ez a tevékenység már elkezdődött és néhány évig fog tartani. Ez az megismerés ideje,
mi a helyes és mi a helytelen. Azt, ami helyes, meg kell hagyni és azt ami nem, szükséges
elhárítani és eltakarítani. Ezért kapták meg az új előadásokat, melyekben megszólalt a hang
onnan, ahol nem lehet semmit sem elrejteni.
Lelki szempontból meg volt mutatva sok jelenlegi helytelen emberek cselekményei.
Egyaránt meg lett magyarázva, miért történik pont ebben az időszakban. Most önökön
a sor, hogy kijelentsék, kicsodák, tehát hogy megmutatják, barikád melyik felén állnak.
Megérkezett ugyanis az utolsó időszak, mikor lehetséges ezt így nyilvánosan kijelenteni.
Erről az időszakról beszélt a Jézus Isten Fia is a szavaiban: „Ki engem letagad, azt én is letagadom!”
E állásfoglalás lefoglalásával megkezdődik a végzetes cselekmény a durva rész durva-durvaanyagúságának. Saját maguk láthatták, hogy mindenkinek egyértelműen szükséges
volt kifejezni magát, mikor valaki más kifejezi magát. Emlékezzenek vissza pld. a Magasságokból érkező üzenetek ricsajozására.
Mindazok, melyek követ dobtak, így egyértelműen és nyilvánosan a barikád egyik felére álltak. Mások akkor vagy nem nyilatkoztak, mivel ez a cselekmény közvetlenül nem
érintette őket, vagy úgyszintén egyértelműen és nyilvánosan a barikád másik felére álltak.
Saját maguk ismerik ezeket a lelkeket, ezért tudják, hogy hol van a helyük.
Azok, melyek abban az időben nem nyilatkoztak, később lesznek e kérdés elé állítva.
Némelyikek megijedtek a felelőségtől, mikor közvetlen cselekedetekhez voltak felkérve.
Mások mostanában vannak felkérve.
Rombolás időszaka van, mert így nyilvánosan meg van jelölve a helytelen és ezzel az
emberekben borulnak a hamis és rossz nézetek és állásfoglalások, ám melyek sokszor értetlenség és tudatlanságból is lehettek. Ezzel természetesen csakis azok vannak gondolva, melyek hajlandóak megváltozni, tehát azok, melyek hajlandóak ezeket a romokat eltakarítani.
Ezzel épül az új alap, melyen kiépülhet a nagy lelki építmény. Ám hogy a romok teljesen el lehessenek takarítva, szükséges egy bizonyos átmeneti, bár még az idő szempontjából nem pontosított időszakra, bevezetni a nagyon szigorú rendszabályokat. Legjelentősebb
megnyilvánulása az, hogy durvaanyagilag megszűnik a pecsételés és a Szent Ünnepség
sincs adva.
További intézkedésék az oltár díszítését és hasonló dolgokat illetik. Az végett szükséges, hogy sokaknak csak érthetetlenségüknek köszönhetően részben dogmatikus, megcsontosodott nézeteik voltak. Ezek az értetlenség saját romjaiban muszáj hogy megtanulják
átélni lelkileg a vallást.
Másik oldalon a vallás esemény visszatér az Atlantisz idejébe, mert ide érkeznek a szikrácskák, melyek még részben tudomásul vehetik, mivel ez volt az egyetlen, amit valaha
a Tisztaságban átéltek.
A sötét lelkek távozásuk után ezek a szabályok még jobban megváltoznak, hogy minél
jobban közelítsék meg az eredeti cselekményt.
Eddig az ideig szükséges elvégezni és kiépíteni minden azt, aminek már kiépítve kellet
volna lennie, de az emberek helytelen cselekedeteik végett még nincs itt.
További szükséges lépés azután, hogy elhatárolják magukat a Szent Grál egyháza hozzá
tartózóitól, ahogyan saját magukat nevezik a „grálisták”, muszáj elkezdeni építeni az új lelki templomokat. Ez feltételezi a rendszeres vallás esemény cselekedetét, minél több lélek
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részvételével. Így kiépülhetnek az új lelki templomok vagy legalább a lelki oszlopok ezekhez az új templomokhoz.
Helyek, ahol ez sikerül, lelkileg megszentelve lesznek, és ezért későbbiekben ezeken
a helyeken kiépülhetnek a durvaanyagi templomok is. Nem számít, mennyi lélek vesz részt,
de az, milyenek ezek a lelkek. Természetesen, mindig ﬁgyelembe kell venni a durvaanyagi
lehetőségeket is.
Az öreg megszentségtelenített templomokat nem szükséges rombolni. Kár volna ezekért
a szép építményekért, sokakhoz szép emlékek is fűződnek. Sötétek távozása után lehetséges lesz ezeket a templomokat lelkileg tisztítani és ebből kifolyólag, amíg ehhez a megfelelt
emberek akarata meglesz, ismételten megszentelni. Ám ez a jövő zenéje, mert az ilyen cselekmény beteljesüléséhez szükséges nagyon sok feltétel mint lelki, ugyanúgy durvaanyagi
is.
Ám már mostanában mutatkozik, hogy az építmények sok léleknek nem megfelelőek,
ezért szükséges minden községben templomokat építeni. Hátha ezután az emberek nem
úgy fognak viselkedni a templomokhoz, mint ha ez a legszentesebb volna nékik.
Már a templomok lelki építéseik közben szükséges elkezdeni a másik rendszeres lelki
munkát. Ezek alapként a lelki beszélgetések. Legjobban a családi körökben, barátoknál, ismerősöknél.
Lelki beszélgetések kihagyhatatlan része a vallásosság napján, a vallásosság előtt és
után is, mivel ez a valódi hallgatás, tehát hallgatás a lényegtelen durvaanyagi kellékekről.
Ott, ahol szükség lesz, lehetséges az ilyen beszélgetések céljából kiépíteni speciális
helységeket. Amíg nincsenek kiépítve, lehetséges az ilyen beszélgetéseket a templomokban
is végrehajtani, hogyha a megoldás engedi és amíg a lelkek a beszélgetések ideje alatt nem
a templomot ﬁgyelik majd, de a hazájukat.
Lelki beszélgetések témáit nem szükséges megadni, de a lelki szempontból megfelelő
az aktuális cselekmények fejtése. Ezért alkalmas, hogy ezeknél a beszélgetéseknél legyen
valaki, akinek nyitott a lelki hallása.
Egy idő után az ilyen beszélgetések következő lépese az emberek találkozása, melyeket
összeköti a hasonló érdeklődés vagy hivatás. Ezek a lelkek maguk megismerik, hogy hiányzik nékik a személyes találkozásuk, melyeken csak a sajátságos dolgaikról beszélgetnének.
Amíg az ilyen lelki beszélgetések nem történnek, az ilyen szükség többnyire nem keletkezik. Ez nagy kár, mivel ez a legmegfelelőbb módozata annak, hogy a Szó átélését bevigyék a konkrét durvaanyagi hivatásokba vagy az emberek érdeklődésükbe.
Példaképpen a jelenkorból említhetjük a nem egészen helyes előadásokat a „betegségek
lelki okai” témákra. Igen, a betegségeknek meg vannak a lelki okai, de ezek nincsenek egy
ember erejében és lehetőségeiben sem ezeket átvizsgálni. Amíg több orvos találkozik, lehetséges az ilyen tapasztalatokat orvosi titokként átnyújtani és ezzel egymás tudását gazdagítani.
Ebből kifolyólag az orvosi gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket felhasználni és
ezzel bevinni a Szó átélését ebbe a hivatásba. Nem szabadna ám ezzel büszkélkedniük sőt
nyilvánosan beszélni róla, de meg kell találniuk a helyes formát, miképp bevinni a hivatásukba. Ez a feladat, melyet senki sem fejtheti meg helyettük.
Természetesek a más tereken való működések, tehát az orvosok által sok nem elismert
gyógyítási elvei is. Csak az egész összesség képes ezután másoknak megmutatni, mi az
a Szó átélése a hivatásukban. Anélkül a Szóról mindig csak beszélni fognak, de nem fogják
átélni!
Példa, melyet felhoztuk, a lelkek mindennapi cselekedeteik példája, és ezért ebben keressék azt, aminek szükséges hogy megszólítsa önöket a hivatásukban. Ez a pont a legfontosabb a Szó átélésében. Sajnos, ez az a pont, melyet eddig csak kevesen ismerték fel.
Térjenek vissza ehhez minél gyakrabban, hogy legalább belsőileg átérezzék az áldásos működését. Ezután saját maguktól nem fognak akarni semmi mást tenni!
Utolsó pont a Szó durvaanyagi terjesztése. Csak hogyha teljesítik az összes előző ponto133
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kat, ezután jogukban áll durvaanyagilag terjeszteni a Szavat. Feltűnőek lesznek a cselekedeteikben, tehát azzal, hogy a Szavat átélik és nem csak beszélnek róla.
Ezután a lelkek saját maguktól önökhöz jönnek és kérdezik majd, miért élnek úgy, ahogyan élnek, mert tetszeni fog az önök élete. Ez az oka annak, miért csak akkor lesz jogukban durvaanyagilag terjeszteni a Szavat, mert a cselekedetük összhangban lesz véle és
a keresők nem lesznek tévedésbe és kavarodásba vezetve!
Ezennel lezárul a kör és önök vissza térnek megint az első ponthoz, mikor szükséges
lesz minden helytelent borítani azoknál, melyek önök után jönnek!
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50. AZ ÖREG ROMBOLÁSA
„Újnak kell lennie mindennek!” Folyton körbe és körbe így van önökhöz hivatva azért,
mert eddig végkép semmit sem értettek meg belőle. Olvasnak róla és gondolják, hogy már
azzal újak, hogy befogadták a Grál Üzenetét, hogy meg vannak a vallásosságaik, meg vannak pecsételve vagy hivatva.
Hogy végre megértség, ezek mind téves nézetek, muszáj konkréttan megmutatni, mi az
a öreg, mivel másképpen sosem értik meg. Mindennapi életüket szükséges átmenni óráról
órára és a mindennapi élet eseményein megmutatni a helytelent, amit már régen saját maguknak meg kellet volna változtatni.
Úgy tűnik, nincs vége ennek a munkának, oly sok régi van önökön. De nincs más lehetőség, mert csak a romok eltávolítása után lehet kialakítani az újat.
Elsőként muszáj megváltoztatni mindent, ami a gyermek születését illeti. Nem egész ötven év után oly ész rabjaivá váltak, hogy nem látják, hogy az egész teremtés millió évekig
az orvosi tudomány nélkül is haladt, és ennek ellenére, vagy jobban mondva pontosan
ezért virágzik. Nem akarjuk eltéríteni az orvosi gondosságtól, de első sorban ennek muszáj
újnak lennie! A jelenlegi egész mértékében hamis!
A gyermek megszületése után szükséges megváltoztatni az egészgyermek iránti gondviselési rendszert. Orvostudomány nem éppen helyesen beavatkozik az úgynevezett kötelező
oltásokkal, melyek elválnak az Isten Akaratától.
Ám erre muszáj a törvényeket megváltoztatni, mivel ezek kötelezik önöket.
Hogy megváltozzanak a törvények, szükséges a kormányt megváltoztatni. Ám ezt sosem
lehetséges végrehajtani akkor, mikor az emberek választják a kormányt. Azért nem lesz sosem az Isten Akaratával, mert az emberek azt választják, aki megfelel nekik, és nem azt,
akinek valójában uralkodni kellene.
Térjünk vissza a gyermekekhez. Többi, amit szükséges megváltoztatni, a családi nevelés. Továbbá úgy vannak nevelve, hogy felnőttkorban nem változnak barátokká, de mindig
gyerekként érzik magukat. Családi birtok függőségéhez vezetik őket, amivel hamis családi
bilincsek keletkeznek.
Legrosszabb vétség az iskolai nevelésben rejlik. Ennek alaptól véve meg kell változnia,
mivel teljesen megvan görbítve. Szükséges megváltoztatni, mit oktatnak, mikor oktatnak,
mennyit oktatnak, hogyan oktatnak, miért oktatnak, minek oktatnak stb. Sok tantárgyat muszáj teljesen kihagyni, sokat szükséges kiegészíteni és azokat, melyek maradnak, mindet
meg kell változtatni.
Továbbá szükséges megváltoztatni a ﬁatal ember foglalkozása kiválasztását. Ne azt csinálja, ami önöknek tetszik vagy ami divatos, de azt, amihez valójában meg van ajándékozva és meg vannak az adottságai. Csak így képes a munkáját átlelkesíteni.
Továbbá szükséges megváltoztatni a lakodalmakat, partner keresését, szállást, temetéséket, munka jutalmazását… tehát teljesen mindent!
Első sorban ám meg kell változtatniuk a más emberekhez vonatkozó kapcsolatot, tehát
muszáj elfelejteni az önzésüket. Manapság teljesen mindenhol nyilvánul, sokszor apróságokban.
Elég, hogyha véletlenül valamit szerveznek, ahol több ember vesz részt. Csak emlékezzenek vissza, hogy mindent úgy e terveznek, hogy ne önöknek feleljen meg, de annak, akinek a legrosszabb hozzáférése van, tehát legrosszabb közlekedés, legnagyobb egészségügyi
gondjai vagy legtöbb kis gyermeke van.
Rövid bevezetés után most nyugodtan üljenek le szobában az asztal mögé és írják papírra, mi mindent csinálnak, az egyszerű fog mosástól kezdve egészen, mondjuk, az olimpiai játékok szerevezéséhez. Minden tevékenység mellé írják oda, hogy a véleményük szerint
új vagy régi szerint csinálják.
Azt, amit réginek jelzik, változtatják meg. Azt, amit úgy jelölnek, hogy az új szerint csi135
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nálják, szintén változtatják meg, mert még azokat a fogaikat sem nem mossák helyesen.
Természetesen most nem a mosás technikájára gondolunk, de arra, hogy kémiát használnak, amely az Isten Akarata ellen van.
Ez az, ami ezekben a szavakban volt hivatva önökhöz: „Újnak kell lennie mindennek!”
Nem szükséges a barlangba vissza térniük és a kémiát használatát sem fogják tudni azonnal kitörölni, mivel nincs más lehetőségük. De csak keressék a megfelelő megoldást és ezután, mikor lehetséges lesz, változtatják meg.
Először egy kis dologban sikerül, azután másikban, ötödikben, tízedikben… amíg anynyit változtatnak meg, hogy saját maguk csodálkozni fognak, az öreg szerint vajon hogy is
élhettünk. Ezzel megalakítják a szükséges nyomást a környékére, amely míg élni akar önnel, muszáj lesz alkalmazkodnia, tehát muszáj lesz megtanulnia az új szerinti életet.
Ez lavinát okoz, mely magává sodorja teljesen az összes régit, mivel betöltődik a durvaanyagi megtisztítás.
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51. AZ ÚJ KOR
Érkezik az új kor, mely új embereket igényel. Újakat abban, hogy azt a régit könnyen képesek maguktól eldobni és csak az újnak fognak élni. Nagy változások kora lesz ez, melyekben az öreg, durvaanyagilag is újjá változik.
Ismerik az utasítást: „Újnak kell lennie mindennek!”, de hogyha maguk körül néznek,
mindenhol egyenlőre csak a régit látják. Mindenekelőtt önöknek muszáj újjá változniuk,
mert hogyha nem változnak meg maguk, nem változik meg a környékük sem. Ám erre már
sok idejük volt, úgyhogy most belsőileg muszáj újnak lenni és ezt muszáj tovább átnyújtani. Bekövetkezett az idő, mikor ennek a belső változásnak külső változássá kell átváltoznia.
Saját maguk megismerik, vajon hogy és milyen mértékben változtak meg belsőileg.
Külső változások még forradalmasabbak lesznek mint a belsők, mert nem csak önöket
érinti majd, de mindenkit. Ez nem jelenti ezekről a változásokról beszélni, de muszáj kezdeni cselekedni. Ezért minden foglalkozásból és minden földi osztályból voltak hivatva,
hogy mindenhol ezt az újat kezdjék elősegíteni.
Hiába fognak írnak cikkeket a kamatmentes kölcsönökről, amelyeket mint bankosok
nem hozzák a praxisba. Hiába fognak írni cikkeket a bűnügy jogról, hogyha nem változtatják meg a törvényt. Ezek a cikket jól előkészület voltak, ám most már többet kell mutatni,
amúgy értéktelen halandzsa volt az egész.
Csodálkoznak ezeknek az éles szavaknak. Csakhogy önök a megtisztítás korszakában
vannak, melyben a régit kell megváltoztatniuk. Önöknek kell ezt megtenni! Természetes,
hogy ez végkép nem egyszerű és könnyű, mert szükséges megváltoztatni az iskolaügyet,
egészségügyet, be kell fejezni az értelmetlen fegyverkezési versenyt stb…
Elgondolkozásképpen ez az egész lehetetlenségnek tűnhet, de nem úgy van, mert készen állnak azok a legjobb segédek, milyenek csak lehetnek, a lényszerűk. Ezrek önök közül készítve voltak a feladatra, hogy a lényszerűket fogják hallgatni és ezt a hallottat tovább
nyújtják.
Lényszerűk, tekintet nélkül az emberi megvalósítására, megcsinálták a legfontosabb
előkészületeket és most itt az idő, hogy ezekről az előkészületekről némelyik emberek is
értesüljenek. Feladatuk közvetítőt csinálni a lényszerűk és a lelkek közt, hogy az emberek
a lényszerűket segítsék és ezzel a végzetes megtisztítás minél hamarabb befejeződjön.
Csalódásra tekintettel, melyet emberek a Teremtőnek okoztak, ám most az előkészületben azzal is számolva volt, hogy az emberek újból csalódást okoznak. Ezért a végzetes
megtisztítás cselekedete a durva-durvaanyagúságban és ezennel az új korszak kezdete is lezajlik tekintet nélkül arra, hogy az emberek fognak vagy nem fognak közreműködni
a lényszerűkkel.
Amíg közreműködni fognak, minden könnyebben és gyengébben zajlik át és sok területen gyorsabban is. Sajnos, sokak önök közül nem állnak helyesen a szolgálatban, mivel
nem hallgatják a lényszerűket és így visszafékezik a más ezrek munkáját, melyeknek
a lényszerű hallás nincs megnyitva.
Csodálkoznak, hogy még egyenlőre durvaanyagilag semmi sem látszó? Képzeljék el,
hogy mindannyian, melyek hivatottak a szolgálatba, szükséges hogy részt vegyenek az építésen. Egyik kőműves, másik az anyag beszerzésért felelős, más valaki ﬁnanszírozza, valakinek muszáj elintézni a szükséges papír munkát és az, akinek hallani kellene
a lényszerűket vagy más követeket, a fő tervező.
Ám elég, hogyha csak pld. csak az, aki felelős a tégla hordásáért, ne teljesítsen, az
egész építés miatta késik. Valami apróságot be lehet hozni, de a fő építmény nem halad.
Természetesen, ideiglenesen be lehet pótolni, hogy valaki más hordja a téglát, ám ez
megint a saját helyén hiányzik, így hát ez úgy megy mint a „nyári szánkózás”.
Legrosszabb ám az, mikor becsődül a fő tervező, mely speciálisan ehhez oktatva volt,
mivel ezután már tényleg mindenkinek meg kell állni.
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52. FELELŐSÉG
Szívesen beszélnek az emberek a felelőségről, holott még mindig nem tudják, mi az, mivel
a cselekedetük felelőtlen. Ismerik a Törvényt, hogy mit vetnek, azt aratnak, de ahelyett,
hogy önök körül csak szépet vessenek, bogáncsot vetnek.
Ám ez nem jelenti, hogy felelőtlenül viselkednek, mert így tudatos volna a helyetlen
cselekedetük! Még mindig nincs a vérükben, hogy valójában felelősek minden egyes gondolatért, szóért és tettért. Ez a felelőség mindenben nyilvánul, e legegyszerűbb zöldség tisztítástól égészen a legmagasabb lelki tevékenységig.
Lehet csodálkoznak a zöldségen, de itt is van felelősek azért, hogy gondosan megtisztítják. Ezért hogyha bármilyen durvaanyagi vagy lelki tevékenységben részt vesznek, tudomásul kell venni a felelőségüket, tehát muszáj tudniuk, mi az ami várva van önöktől és hogy
ezt az elvárást képesek e teljesíteni.
Hogyha elhatározzák magukat olyan munkához, melyre nem elég az erejük, a elhatározásuk minimum felelőtlen volt, mivel nem voltak képesek helyesen felmérni a helyzetet.
Másik oldalon, amíg csak olyan munkálatra határozzák el magukat, melyben nem használják ki az összes adottságukat, így ez semmibe vetés lesz vagy jogtalan félelem, szóval
megint felelőtlenség.
Ezennel közeledünk a felelőség megértéséhez. Ez a saját erők és képességek tudatos ismerete, melyek alapján így képesek lesznek oly feladatba állni, mely pontosan megfelel
ezeknek az erőknek és adottságoknak.
Természetesen, amíg kényszerből csinálják a dolgokat, melyek nem felelnek meg az
adottságaikhoz, a felelőség mértéke csökken és átkel arra, aki kényszeríti önöket. Bár az
ilyen cselekedet manapság eléggé gyakori, nem fogunk foglalkozni vele, mivel minden eset
egyedi.
Térjünk vissza a hivatáshoz. Arra tekintve, hogy lelkiben az önök adottságaik pontosan
ismertek, mindegyiküknek pontosan olyan feladat volt megszabva, mely legjobban felel
meg az adottságaiknak. Ez azt, jelenti, hogy ezt a feladatot csak saját magukban képesek
megtalálni, mikor kiderítik, milyenek az adottságaik.
Ezért büntetendő, mikor ahelyett, hogy teljes komolysággal keressék a feladatukat, tehát
hogy csendben és egyedüllétben ismerjék meg saját magukat, könnyedén egyik munkából
a másikba igyekeznek. Az ilyen sürgésben ám nincs idejük a szükséges sajátkutatáshoz, így
hát feleslegesen pocsékolják az időt.
Legszomorúbb az egészen az, mikor valaki más feladatát csinálják és ez a másik ezért
nem végezheti el. Így nem csakhogy felelősek azért, hogy saját maguk nem teljesítenek, de
azért is, hogy nem teljesít az a másik, mivel rákényszerítették, hogy valami mást csináljon.
A rákényszerítést ne képzeljék mint a botot, de ez általánosságban nyomás, ami végett
nem csinálhassák azt, amit saját maguk akarnák. Példaképpen említhetjük a társadalmi
helyzettel kihívott kényszer, mit pld. a munkanélküliség, diktátor rendszer, kötelező tantárgyak az iskolában, melyek erősítik csak az észt vagy a bankok aránytalan uzsorájuk.
Bár saját maguknak nem muszáj egyetérteni a banki hitel politikájával, muszáj használniuk, mert másképpen nem is létezhetnének. Ezt a példát könnyedén elképzelhetik a lelki
tevékenységeknél is. Elég hogyha például az, akinek a lényszerűktől fogadnia kellene, ezeket nem fogadja. Ennek alapján valaki más nem képes megszerkeszteni egy új ökológiai
mosógépet, ami alapján másnak szükséges fejleszteni kémiai tisztító vegyszereket ahelyett,
hogy ártalmatlant fejlesztjen. Mind ez már említve volt az „Új korszak” előadásban.
Lelki nyomás más formája a folytonos mutogatás az olyan tárgyakra, melyeket szükséges megcsinálni. Nem hogy ne lenne szabad megﬁgyelni, de a folytonos hangoztatással egy
nyomás keletkezik, mely megoldását sokak helytelenül döntik el, holott azok, melyeknek
meg kellene oldani, erről a kötelezettségükről továbbá is csendben vannak. Többnyire azt
a nyomást pont azok hívják elő, melyeknek valamit csinálni kellene, de nem csinálják.
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Betakart időszakokban minden lépésben találkozhattak azzal, mi az a saját maga keresése, tehát mi az a feladat keresése, és milyen felelőséggel jár. Mélyedjenek bele ezekbe az
alkotásokba, hogy megtalálják a válaszokat.
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53. BILINCSEK
Saját tetteikkel, emberek, alakítják a bilincseket, melyek kötelezik önöket és egymáshoz
láncolják. Képzeljék el, hogy minden gondolatuk vagy tettük egy vékony pók fonál, mely
önökből származik és belekapaszkodik azon, amit tesznek vagy gondolnak. Ezernyi ilyen
fonalat alakítanak és az akaratuk szerint egy erős kötelet köthetnek belőle, de ezernyi fonállá is maradhatnak, melyek minden irányba tartva egy sűrű hálót alakítanak.
Hogyha ez a kötél valami fényes alakulathoz van hozzá csatolva, felfelé lendíti önöket
is. Hogyha sötét alakulatokhoz, lefelé húzza. Ez a Grál Üzenetéből már ismert.
Legrosszabb akkor, mikor már megalakították az említett pókhálót. Minden irányba huzigálva vannak, aminek következtében nem is tudják, vajon kicsodák.
Az ilyen hálót nem alakítják csak az önök folytonos feladatok közti ugrálásukkal, de az
engedékenységükkel is vagy igyekezettel nem haragítani meg a felebarátot, mikor tévedt.
Úgyszintén akkor is hozzájárulnak, mikor minden áron érteni akarják az emberiség összes
területét, tehát mikor olyan kérdésekre is felelni akarnak, melyek nem tartoznak önökre.
Már csak ebből könnyedén elképzelhetik azt a káoszt, melyet muszáj vállalniuk, hogyha
ezer fonalat önöktől származva összekötnek ezer lélekkel, holott mindegyikük más irányba
vezet. Egyikük sem nem oly erős, hogy túlszárnyalja a többit, és egyaránt egyikük sem oly
gyenge, hogy saját magától elhasadjon.
Halál után a másik oldalon ezek a fonalak húzzák önöket minden féle irányba oly erősen, hogy csak nagyon nehezen képesek valamelyiküket elvágni. Többnyire ezek a lelkek
tántorognak mint az értelmüktől megszabadítottak és a vad káoszban szaladgálnak helyről
helyre igyekezve kiegyenlíteni az összes fonál nyomását.
Haszontalan munka, mert ezeket a fonalakat egyenként muszáj elvágni. Ám ezt a lélek
nem képes, mert úgy mint a Földön, a túloldalon is egyszerre mindent meg akar ismerni,
mindenhez érteni akar és mindenkinek tanácsolni. Ezzel a pókhálóba még jobban belegabajodik, holott nem veszi észre, hogy a mozgása gyengül és így lelki élő szűntetése bekövetkezik.
Mint a beburkolt múmia kialszik a lelke lángja, mert az ilyen lélek nem képes megállapítani, vajon kicsoda, és mint a haszontalan lény csökken lefelé a tudatlanságba.
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54. FELELŐSÉG AZ ELVÉGZETT MUNKÁÉRT
A végrehajtott munka felelőség témáira már ezernyi szavat olvashattak. Ezért csoda, hogy
még mindig nem értik, mi is az a felelőség az önök munkájáért.
Tévednek, hogyha azt gondolják, hogy nincs felelőségük akkor, mikor valaki más munka eredményét átveszik. Igen, az aki a munkát átadja, viseli a saját felelőségét azért, amit
nyújt. Ám amíg ez a valaki átveszi ezeket az eredményeket és tovább dolgozik velük, a felelőséget saját maga viseli.
Képzeljék el ezt az egészet mint egy gyárban, melyben bonyolult készüléket gyártanak.
Egyik műhelyben elkészítik az egyik részét, másikban a másikat és így folytatódik tovább
egészen az utolsóig, ahol a készüléket összeszerelik.
Vevőt, mely használja ezt a készüléket, nem érdekelheti, melyik rész milyen műhelyben
volt szerkesztve, mivel ő csak egészben ﬁgyeli a készüléket, ezért valami hiba esetében reklamálni fogja az egész készüléket. A hiba nem csak azt a műhelyet illeti, ahol a hibás részt
legyártották, de a másik műhelyet is érintheti, ahol ezt az alkatrészt ellenőrzés nélkül átvehették és beépítették a készülékbe.
Hasonlóan működik ez az üzletben is, mely idegen termékeket értékesít. Vevő reklamálja a terméket ott ahol vásárolta. Természetesen az eladó a gyártónál, de a vevő előtt az eladó az, aki viseli a jótállást. Végül is, hogyha az üzlet hibát követ el és olyan terméket
értékesít, melynek lejárt a jótállás, a gyártót ez nem érdekli, mivel az üzlet volt az, aki megsértette a szabályokat.
Ezek a példák legalább részben sejtetik, milyen cselekmény zajlik, mikor átveszik az
idegen gondolatokat vagy nézeteket anélkül, hogy alávessék részletes vizsgálatnak. Nem
szükséges kritizálni a kifejezést, mert ez mindegyik szerzőnek sajátos, de kötelességük felülvizsgálni, hogy az előhozott gondolatok összhangban e vannak az Igazzal vagy sem.
Ám ez még mindig nem elég, hogy helyesen dönthessenek, vajon ezek a gondolatok
nyilvánosan használhatók vagy sem, mivel még az összefüggéseket is szükséges felülvizsgálni.
Vissza térünk a gyárhoz, melyben a bonyolult készüléket gyártják. Reklamáció után,
természetesen a gyárban, keresni fogják ennek az okát, mivel érdekükben van, hogy ez ne
forduljon elő. Gyakran rájönnek, hogy a hibás alkatrész olyan anyagból lett legyártva, mely
rejtett hibákat viselt magában. Ezt az anyagot megint egy más gyárból szerzik. Intézkedések, melyek következnek, egyszerűek, a rossz gyártóval felbontják a kapcsolatokat és újat
keresnek.
Pontosan így viselkednek önök is, mikor csalódnak valami üzleti márkában, többé nem
vásárolják. Persze hogyha közben idő elteltével észreveszik, hogy a feltételek megváltoztak,
nyugodtan visszatérnek az üzleti márkához vagy az üzletbe.
Nem másképpen van ez a mások gondolataival is. Nem szakíthatják el az egyiket a másiktól úgy, mintha a másik nem létezne, amíg maga a szerző nem határolja el magát.
Ugyanis ez úgy van, hogy az összes eddigi tettük, gondolatuk és szavuk nyersanyagok, melyeket gyárba szállítanak, melyben legyártják az önök új gondolataikat, szavaikat és tetteiket. És ezért, amíg a némelyik nyersanyagban hibák jelentek meg, ezek a hibák
megjelennek a termékekben is.
Csakis akkor változnak meg a termékek, mikor elhatárolják magukat attól, amit rosszul
csináltak, amivel kizárják a rossz nyersanyagokat az új gyártásból. Ezért téves azt gondolni,
hogy bárkivel is dolgozhatnak anélkül, hogy ez ne érintené önöket. Muszáj keresniük, vizsgálniuk a szerző összes alkotásaiban, melyek nyilvánosak és melyektől a szerző eddig nem
határolta el magát, hogy helyesen és objektívan megítélhessék azt, mit szeretnének felhasználni a munkájukhoz.
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Elgondolkodtak valaha is a felett, vajon a megpecsételtek közt miért van oly sok elvált ember? A válaszuk el van készítve: „Meg találták az Igazat és nem élhetnek együtt olyas valakivel, amely nem fogadta be az Igazat.” vagy „Nem élhetnek valakivel akit nem
becsülhetnek meg.” vagy „El kellett hogy váljanak az útjaik a különböző Szó megértése
végett.”
Nem lehet mondani, hogy valamikor nincs ebben igazuk, de fontos a mélyebb összefüggéseket is keresni. Házassági kötet nem oly valami, amit könnyedén el tudunk dobni magunktól anélkül, hogy lelki következményei lennének.
Többnyire, minimálisan az egyik oldalon, megmarad egy oly keserves mellékíz a kiábrándulásból, mely, bár részben tudatod közvetíthet, a másik oldalon helyesen eltalálja azt
a tényt, hogy az előző partnerünkkel még mindig van némi közös összeköttetés.
Nem tévedjenek, semmi mást nem érzett az Úr az első felesége szakítása után. Helyes
volt, hogy elvált tőle, mert már akkor nem becsülhette, mivel a feleség előnyt adott a földinek a lelki helyett.
Semmi több, ez a kapcsolat mély nyomokat hagyott, melyek nem gyógyultak oly könynyedén, ahogy ez valaha elképzelhetőnek tűnik. Nehezen muszáj volt az Úrnak átérezni
a ﬁatalsága meggondolatlanságának következményeit, mikor nem hallgatva a testvére tanácsát egybekelt azzal, mely nem Ő néki volt hivatva.
Ez a partneri kötet nem volt akarva és tévednek mindazok, amelyek gondolják, hogy az
Úrnak talán valamit tanulnia kellet volna ebből. A nem helyes házasságok megértéséhez
elég lett volna a saját környékét ﬁgyelnie.
Másik oldalt ﬁgyelve nem mondhatjuk azt, hogy ez a kapcsolata csak rossz lett volna.
Sok áldást is hozott, mivel ennek köszönhetően a Márti később meg találta az utat a Szóhoz és az Úr személyesen pecsételhette meg őt. Örömteljes találkozás volt, bár fájdalom
a Márti szívében ott volt. Most már sajnálta, hogy előnyt adott az édesanyának.
Kérdezik, hogy lehetséges, hogy az Úr képes volt ilyen meggondolatlanságot végrehajtani? Ne feledjék, hogy ez még az Ő földi készülődési ideje alatt volt, mikor a hallása és látása be volt takarva, hogy ne tudja meg korán, vajon kicsoda.
Pontosan a tudat alapján, melyet az Úr személyesen átélt, most önöknek lehetséges
megmagyarázni azt, miben hibáznak saját maguk. Sokszor ezek ugyan olyan ﬁatalsági meggondolatlanságok, mikor el nyomják szívük mélyén ﬁgyelmeztető hangot a szerelem érzelmével. Pontosan ezen az Úr először átérezte, mi az érzés és mi az érzet, aminek
köszönhetően gyorsabban megértette a helytelen lépését is. Még azelőtt, hogy a szalag le
lett volna véve a látásáról, a feleségétől lelkileg elvált.
Ezért a jövőben nagyon fontos lesz már kiskortól jobban az érzésre ﬁgyelni, hogy az
ilyen lépések többé ne ismétlődjenek. Ehhez szükséges megváltoztatni az egész iskolai
rendszert, mert jelenleg csak az értelem nevelődik, az is oly mértékben, hogy sosem volt
ekkora méretben.
Egy vagy két év iskolai tanulás után az érzés olyan erősen el van nyomva, hogy az ember már képtelen megismerni mi az érzés és mi az értelem. Sőt olyan messze van az egész,
hogy a saját „én” –jét az ésszel azonosítja. Ez a fő oka a legtöbb sikertelen házasságnak.
A többiből kevés van. Ezek véget érnek, mikor távoznak a sötétek, mert az ész kiszámítása
eseteiről van szó vagy olyan házasságoknak, melyeknek célja csak a saját szenvedélyek kielégítése.
Ezért, hogy elérhető lehessen a kellő változás, szükséges visszatérni a régi tudatokhoz,
melyeket a magas lelkek hozták ide, mint Magasságokból származó ihletet. Konkréttan az
úgynevezett nemzetek tanítóját gondoljuk, Komenszkit.
Bár az iskolaügy manapság hivatkozik reá, végkép nem tanít az alapelvei szerint. Csak
némelyik lett említve, hogy az ész meg legyen nyugtatva.
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Ezért a jövőben megint összhangnak kell bekövetkeznie, melynek alapelvei már századok óta ismertek. Elsőként fontos az oktatásból kihagyni mindazt, ami haszontalan. Az ész
emberei azonnal megszólalnak, hogy elveszne az amolyan általános összefoglaló, de egyikük sem ismeri be, hogy valójában már rég elveszett és sok olyan dolog, melyeket tanultak,
feleslegesek.
Például minek tudni, mikor és hol született a Napóleon, hogyha nem tanulták, kinek
szolgált és hány út előkészítőt gyilkolt meg! Minek tanultak arról, mikor és hol született
a XIV. Lajos, hogyha nem tudják, kinek szolgált és miért volt meggyilkolva! Minek tanulni
a történelmet amelyben rengeteg tévedés van, hamis irat, okirat és rossz időszámítás, mert
még csak azt sem tudják, mikor és hol pontosan változott a naptár. Mindent a mai szemszögből ﬁgyelnek, mikor pár másodperc alatt a Földet körbefutassák az információk, de feledik azt, hogy valaha csak egy országban a naptár bevezetése évtizedekig is tartott.
Hogyha gondolják, ez jelenleg nem történhet meg, még nagyobb tévedésben vannak.
Emlékezzenek vissza az utolsó évek eseményeire, mikor hazugságok elegek voltak ahhoz,
hogy háborúk keletkezzenek. Hogyha pár hónap elteltével kiderült az igazság, inkább
csend volt ekörül.
Ne gondolják, hogy csak a történelem van hamisan oktatva, mutassunk egy másik példát. Minek tudják a kén sav összetételét, minek a levegő kémiai összetétele vagy minek
tudni, hogy egy hélium atomnak mennyi elektronja van? Azoknak, melyeknek ez szükséges a munkájukhoz, még egyszer tanulják a bizonyos speciális iskolákban. De minek tanulták a többiek?
Egyetlen valódi oka az, hogy így erősödik az ész az érzelem helyett, mivel még nagyobb nyomás keletkezik az oktatás bővítésére. Ilyet a ﬁzikában is találunk, ahol teljesen
feleslegesen tanulják a magﬁzikát, holott nem tanulják kicserélni az égőt.
Biológiában tanulják a latin elnevezéseket, megtanulják boncolni a békát, tanulják hogy
a levelek kloroﬁllt tartalmaznak, de nem tanulnak a lényszerűkről, melyek nélkül a béka
vagy a falevél sem keletkezte volna.
Matematikában mindenféle feladatokat tanulnak, de nem tanulják hogy fűrészeléssel
hulladék keletkezik, tehát teóriát tanulnak kellő praxis nélkül.
Ahelyett, hogy a gyerekeknek a kellő mozgásukat meghagyják a táncolásnál vagy játékoknál, bevezették a torna oktatást. Hol máshol akarják felderíteni, vajon mi van a gyermekben elrejtve, hogyha nem a játékában? Ez a Komeszki szavai valódi értelme: „Iskola
játékká.”
Hol tanítják a művészeteket mint színház, dal, tánc, versköltészet és sok más? Sehol!
Mert az észnek nem szükséges a művészet! Még azt is ami ebben az irányban meg lett
hagyva, nem helyes, mivel a festő művészetet is mesterséggé váltották, melyet az úgynevezett rajz órán tanulnak!
Természetesen minden gyermeknek fontos megtanulni írni, olvasni, számolni, de ne tanulja, mikor melyik író született vagy mindenféle művek elemzése szintén felesleges. Ebben is láthatják, hogy az ész milyen könnyen helyettesíti a vers művészetet.
Így lehetne folytatni, amíg a jelenlegi tantárgyakból praktikusan semmi sem maradna.
De ez nem minden!
Mivel az ilyen nagy mennyiségű tantárgyat az ész nem tanulja meg pár óra alatt, kényszerítik, annak ellenére, hogy a törvényeik tiltják a gyermek munkáját, ezeket iskolába járni
hét vagy nyolc órára is, miután a házi feladatot is muszáj elvégezniük! Ez nem elég, és becsukják azokat az iskolákat, melyek közel vannak a gyerekekhez és kényszerítik őket, hogy
naponta utazzanak több mint egy órát az iskolába! A gyermek több időt tölt így ott, mint
önök a munkahelyükön. És mert az észnek ez nem elég, kényszeríti a kisebb gyerekeket
a bölcsöde vagy óvoda látogatásához, hogy kis koruktól felejtsék el a szülői szeretet érzését!
Végül, e cselekmények csúcsa az úgynevezett közép iskolák. Időszakban, mikor az érzés teljes mértékben az előtérbe igyekszik, hogy elfoglalja a helyét, mely jogosan illeti,
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a ﬁatal emberek iskolában vannak többet mint a felnőttek a munkahelyen. Tiszta észbeli
oktatás erősen elnyomja háttérbe az érzést, és így hát ez a rövid idő végtelenül elveszik.
Ezután nem csodálkozhatunk, hogy kevesen ismerik meg érzésükkel az élet partnerét,
ezért ilyen sok a válás. Mindannyian, melyek a házasság áldásáról gondolkoznak, érezzék
át, hogy az, akivel meg akarják kötni a házasságot, valójában az, akivel a Fényesség felé
akarnak emelkedni.
A házasság meg kötésénél, áldásánál is ezek a szavak az Isten oltára elé emelkednek és
nagy kötelezettségként vannak! Jaj annak aki ezt az ígéretet a cselekedetével megszentségteleníti!
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56. ISKOLA
A „Házasság áldása” előadásban arról írtunk, hogy az iskola teljes mértékben helytelen.
Többek között azért is, mert nem tudják, hogy az „iskola” fogalom valójában mit is jelent.
Iskola alatt az ismeretek megszerzését képzelik, melyeket valaki ellenőrzi.
Hogyha megﬁgyelik a mostani iskolai ismeretek ellenőrzését, megértik, hogy nem helyes, mivel támogatja a helytelen elvek versenygését, e mögött viszont a kísértés elve van
elrejtve!
Valójában mindig csak két féle lehetőség létezett – vagy valamit megtanultak oly mértékben, hogy elegendő volt, ezért bizonyítványt kaphattak; vagy erejük nem volt elég reá és
tovább kellett tanulniuk.
Pontosan e szerint voltak adva a feladatok is, ám melyek sosem voltak elszakítva az élet
menetétől. Vegyük a példát, mikor az Iszmánok látszólag feleslegesen építették a Juszu házát. Nem volt felesleges, mert meg értették, és ezért ezt a feladatot is teljesítették, még
hogyha az építés befejezése után is. A házat ezután más célra lehetett használni. De még
ha nem is lehetett volna, csak tandíj lett volna, mely megérte az ismeret eléréséhez.
Ezért sosem sajnáljanak semmilyen durvaanyagi eszközöket ahhoz, hogy valamit saját
átéléssel megtanulnak. Még hogyha csak valami apróság is lenne vagy sőt az ismeret, hogy
ez mind felesleges volt, mint az Iszmánok esetében.
Valójában e célt szolgálja az új iskola, hogy megismerjék, mi mindent csinálnak jól és
mit rosszul. Mikor ezt megismerik, nem fognak sajnálkozni valami durvaanyagitól megszabadulni, amíg ez akadály volna.
Emlékezzünk vissza az Isten Fia intésére, hogy a gazdag legény szabaduljon meg a vagyonától, mely láncolta őt és nem engedte az ismeret előrehaladásában. Pontosan így önök
körül is sok oly dolog van, melyeket szinte szentnek nézik és melyek nélkül nem tudják elképzelni az életüket.
Jól mérlegeljék, valójában nem e hódolják ezeket, tehát nem e emelik az Istenük felé!
Itt most nem csak a gyerekek vagy lakások, házakról van szó, ahogyan gondolnák, de a keresztek, helységékről is. Oly szentek önöknek, ami egy részt helyes, de a másik oldalán
megint nem szabad hódolni őket.
Emlékezzenek vissza arra, aki a Hegyen olvashatta a Szavat, bár a végén nem így tette.
Mikor fenyegette őt, hogy a tanítvány keresztet erőszakkal elveszik tőle, felvilágosítást kapott: „Csak egy darab fém!”
Ezeket a dolgokat azért hódolják oly erősen, mert a látásuk nincs lelkileg megnyitva.
Hogyha láthatnák csak a legkisebb élő lelki cselekmény részét a vasárnapi vallásnál, megértenék, milyen szánalmas azok viselkedése, melyek a durvaanyagi szimbólumokat hódolják.
Nyissák meg látásukat és keressék az Igaz Keresztjét. Aki egyszer meglátja az Ő valódi
fényét, szívszakadva kívánni fogja, hogy újonnan és újonnan láthatja, ha lehet szünet nélkül. Ezután nem fogják érdekelni önöket a durvaanyagi szimbólumok, mert minden vallásnál fogják keresni azt, ki Van. Így ezeket a pillanatokat helyesen kihasználják és ezzel
megszentelik az egész életüket.
Ne gondolják, hogy ez egyszerű. A föld porába taposták a Teremtő ajándékát, látás
ajándékát. Erőlködjenek ezért, hogy ezt a kincset megint megtalálják, mert anélkül sosem
értik meg a Grál Üzenetének század részét sem!
Megkezdődik az új iskola önöknek, lelkek. Kezdjék a lelki változásokkal és egyaránt elkezdhetik a durvaanyagi változásokat is. Kezdjék ott, ahol tudják vagy ahol legjobban lehetséges – az ételben, öltözködésben, viselkedésben, lakásban vagy a gyermekek
nevelésében. Folytatják tovább és tovább, folytonosan a ﬁgyelmükben legyen, hogy amíg
a Földön vannak, akkor a lelkinek és az anyaginak kéz a kézben kell ballagni!
Hallgassák annak a hívását, mely Szent Grál:
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„Az Úr le száll önökhöz a lelki birodalomba, hogy segítse azokat, melyek szeretik Őt.
Nyissák meg a lelki látásukat és nemsokára láthatják Őt. Nyissák meg a lelki hallásukat és
nemsokára hallhassák is Őt.
Keressék a jeleket, melyeket lehetetlen hamisítani – Fehér Galamb Ő felette és sugárzó
Kereszt Ő benne. Ne tévesszék a keresztekkel, melyeket az Ő szolgálói viselik és melyek
szintén gyönyörűen sugároznak. És ne tévesszék a Fehér Galamb szimbólumával, melyet
a mellükön viselik.
Ezek szintén utánozhatatlan szimbólumok, de mások mint azok, melyeket a Követeknél
láthatnak. Követek Sugárzó Keresztje oly nagy mint Ő maguk, sőt még nagyobb és sosem
nincs Ő felettük, de bennük. Néha úgy nézhet, mintha Mögöttük lenne, de ez csak látszat.
Emellett a Fehér Galamb a fejük felett mindig Fény kúpot sugaraz és mozgásban van.
Szükséges ezt tudniuk azért, mert még ma is Földön vannak olyanok, amelyek ezeket
a szimbólumokat saját maguknál szeretnék látni, ezért igyekeznek hamisítani őket. Az általuk létre hozott kereszt deformált és sosem sugároz. Fehér Galambot nem tudják hamisítani
végkép.
Ámen!”
„Ámen, mondom néktek, én vagyok az, ki Van, Első és Utolsó. Nyissák meg látásukat
és láthatnak és hallhatnak. Ezután már nem lesz kétségük a cselekményekről, nem lesz
kétségük a Szóról és megkezdődik Földön az a kiépítés, melyet már száz évvel ezelőtt
akartam hogy meglegyen. Többé nem lesz kétség azokról, melyek leghűségesebben szolgálnak.
Ámen!”
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57. MEGVALÓSÍTTÁS
Ahelyett, hogy a feladatukat kezdjék teljesíteni, ellentmondásokat keresnek a Szóban. Nem
tetszik, hogy az új előadások túlságosan szigorúak. Ám elfelejtették, hogy alig egy éve, mikor e teremtés részét, tehát az Ephezusz világ részét, pusztulás szélére hozták. Tudják meg,
hogy minden megpecsételt képes száz vagy ezerszeresen is visszaélni az Isten Erejével,
hogy rosszat tegyen.
Ugyanilyen cselekedet volt itt a második világháború előtt is, de szerencsére it voltak
a Követek, így hát az elpusztulás nem következhetett be. De elég volt pár év a távozásuk
után és mindent leborítottak! Ezért ez az új, önöknek oly idegen és fagyosan hangzó tónus.
Kifogásokat keresnek a Szóban, hogy a lelküket ne keljen megmozdítani. Helyesen olvasták, hogy csak az Isten lénytelen és csak az Isten szent. Miért használhatják a „szent”
szavat más összefüggésben is, megmagyaráztuk a „Hasonmások nyelve III” előadásban.
Nézzük meg közelebbről most a „lénytelen” fogalmat. Tudják, hogy a „lénytelen” fogalmat elképzelhetik mint valami függetlent és a lényszerű fogalmat mint valami függőt. Saját
maguk próbálják megadni a választ, hogy azok, melyek Egység, függetlenek e.
Valamennyiket ismerik – Jézus, Imanuel, Parzival, Abd-ru-shin, Mária. Ezek is teljes
joggal saját magukról kijelenthetik, hogy lénytelenek, mivel a magjuk lénytelen. Úgyszintén önök is saját magukról kijelenthetik, hogy lelkek, mivel a magjuk lelki. Egyaránt ám
magukról azt is kijelenthetik, hogy földi emberként ténykednek. Ugyanúgy az Úr is, amíg
a Grál Vára őslelki részében tartózkodik, kijelentheti magáról, hogy őslelkiként ténykedik.
Olvasták, hogy annak ellenére, hogy az Abd-ru-shin a teremtésben van, senki sem
a megteremtettekből közvetlen nem juthat hozzá. Ez azért van, mert az isteni-lényszerű teremtésének a lénytelen részében tartózkodik. Köpeny, melyet az Őskirálynő az Ő vállára
helyezett, hogy ne keletkezzen be az egyesülés, valójában az ezüst függöny, mely elválasztja teremtést a Szentélyek Szentélyétől.
Tudják, hogy az Irmingard kisasszony a lénytelen szikráját befogadta, hogy örökkévalóságban az Úr mellet lehessen. Ám a Törvény nem engedi a kivételezést! Hát hogy lehet,
hogy egy lény amellett lehet, ki az Egység?
Egyszerűen azért, hogy a lénytelen szikra, mely be van fogadva, valójában azt jelenti,
hogy a lény származása a teremtés isteni-lénytelen és isteni-lényszerű Határ részéből van.
E Határ oly nagy, hogy el sem tudják képzelni. Ott lehetnek azok, melyek befogadták
a lénytelenség szikráját. De ők nem lénytelenek, csak lények, a Határ felé sosem mehetnek.
Most kérdezik, hogy lehetséges, hogy egy egyszerű emberi lélek befogadhat ilyen magas
hasonmásokat, melyek a származása határa felett vannak. Érdekes, hogy nem csodálkoznak, vajon a Zoroaster és Jadasza lélekként miért látták az Őskirálynőt. Érdekes, hogy nem
csodálkoznak, hogy a Péter apostol, nem az amely háromszor letagadta, lélekként Földön
a János látomását fogadta. Érdekes, hogy nem csodálkoznak, hogy a Fehér Lovag felesége,
szintén lelki szikrácska, az ősteremtés Hívását fogadta.
Igazuk van abban, hogy a Szent Grál hírét nem hozhatja senki más, mint az, amely onnan származik. Ám nem értik, hogy nem szükséges a Földi létezése, de elég, hogyha kimegy a teremtés lelki részébe és erről a helyről átnyújtja azoknak, melyeknek nyitva van
a lelki látásuk és hallásuk. Kérdezik, hogy lehetséges, hogy a kegyelemmel megajándékozott költők ezt nem fogadták helyesen? Tévednek. Helyesen fogadták magukba, de a földi
ismeretük akkoriban nem engedte, hogy helyesen jegyezzék meg. Helyesen olvassák el
a szavakat, melyekben az van mondva, hogy azt, amit láttak, földé tettek.
Térjünk vissza az olvasásukhoz. Olvastak arról, hogy hogyan, kicsoda és mikor valósított. Közben mondják: „Milyen gyönyörű volt!” Mikor saját maguk szembekerülnek azzal,
hogy önök kezdjék megvalósítani a sokkal kisebb, vagy jobban mondva, könnyebb feladatot, mivel kisebb vagy nagyobb feladat valójában nincs, megijednek, és ezért valójában
nem valósítanak!
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Képzeljék el, hogy Is-ma-elként el kellene lopniuk egy gyermeket. Az, aki ezt parancsolja, ám csak lelkileg látható és hallható, és muszáj bízni abban, hogy helyesen látnak és
hallanak. Nincs senki sem aki ezt igazolná.
Íme a kérdés, meg tennék? A válasz könnyű: nem! Önök félnek másoknak még csak az
igazat is megmondani. Egyikük sem képes és hajlandó „saját bőrét a piacra hozni”, mikor
fenyeget a helyzet hogy elutasítanak, kinevetnek, nem értenek meg.
Olvassák, hogy aki a másikat hagyja rosszat csinálni, vétkezik. Nem látszik önöknek
a közvetlen beszéd helyessége, de nem értették meg, hogy a közvetettet az emberek mindig
másokra húzták, nem magukra. Nem tetszik, mikor hivatva van önök felé, hogy mindegyikük bukott, de nem látják, hogy egyikük sem valósít!
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58. KÍVÁNSÁGOK TELJESÍTTÉSE
Mint a rét teli színpompás virággal, olyanok a kívánságaik. Sok, nagyon sok van belőlük.
Pici virágocskák és itt-ott megszáradt bogáncs. A rét nem csúnya, de… nem erős. Pici virágocskák nehezen tudnak ellenállni a vihar és zivataroknak. De megéri ezeket a virágokat
öntözni, mert van remény, hogy megerősödnek.
Támasz oszlopként magaslik az óhaj a Magasságok után. Közeledik a kertész, kezébe
véve a kannát elő vízzel öntözi a virágokat. Egy virágocska megkezdi növekedését. Növekedik és növekedik mindig erősebben. Ez az Istennek szolgáló óhaj. Elnyomja a többi pici
virágot a háttérbe amíg egyetlenként marad.
Ember lelkének elálltak a mindenféle lehetséges és lehetetlen kívánságai, csak egyetlen
egy maradt: „Már sosem legyen más akarat mint az, hogy az Istennek akarok szolgálni.”
Ilyen ember feladta a saját „én” –jét. Nem ismer semmi mást, csak a valódi szolgálatot,
mely nem nézi, hogy valakinek ez tetszik e vagy sem, csak arra, milyen az Isten Akarata.
Minden más kívánság, melyek valaha is voltak, amíg tiszták voltak, beteljesültek és elérték
a lezárásukat ebben az új, egyetlen óhajban.
Gyerünk a másik rétre. Itt is sok virág van. Itt is megkezdi egy új virág a virágzását Isten szolgálata óhajában. Ám az ember megijedt, hogy ez a virág túlnövi a többit és ollóval
elvágta. Gondosan termeli a többit és erről az egyetlen egyről megfeledkezik, mert megnőhetne, de ezt nem akarja. A többi virág nem csúnya, nem is rosszak, ennek ellenére… ez az
ember nem valósított! Ezért is azok a pici virágocskák sem érvényesülnek és előbb vagy
utóbb saját maguktól elszáradnak, mivel itt nincs az élő vízzel teli kanna. Közeledik a kertész és beszedné a virágokat, de nincs milyet.
Rosszul gazdálkodott ember a rábízott ajándékkal! Kapj észbe, alapítsál egy új rétet és
próbáld ott termelni a virágokat. Elvesztettet már nem tudod vissza hozni, így dobd el, és
próbálkozz újra. Ígérted, hogy létezésed minden változatában teljesíteni fogsz, tehát teljesítsd! Létezés változata nem csak ez az élet, de a túl oldali élet is, tehát akkor is teljesítsd,
ha az út, melyet eddig előkészítettél magadnak, nem túl fényes. A teljesítés nem térítheti el
tőled, de biztosan rövidítheti, enyhítheti és fényessé teheti. Ezért, bármit is tettél eddig, változtasd meg az ígéreted teljesítésére!

149

59. ELLENTMONDÁSOK
Olvassák az Elmúlt időszakokat és keresik bennük a durvaanyagi cselekményeket. Elfelejtették ám azt, hogy az örökkévalóságban csak az a lelki van megjegyezve, mely megtörtént. Pontosan megfelelő durvaanyagi cselekedeteket ma már lehetetlen előidézni, ezért
mindez csak hozzávetőleges hasonmások lehetnek, hogy is lehetett a durvaanyagban.
Természetesen, néha lehetséges pontos durvaanyagi hasonmást leírni, de ez inkább kivétel. Ez az oka annak, hogy az előidézett hasonmások jelentősen különböznek. Bár a hírt
közvetlenül az adja, akit illetett, nem szabad elfelejteni, hogy amíg már nincs a durvaanyagi
Földön, nem rendelkezik durvaanyagi emlékezettel, csak érzéssel, ahol minden úgy van leírva, ahogyan lelkileg történt.
Ezért is pld. Lao´c lehet hogy nem kezdett el négyévesen tanulni, valamivel később is
lehetett vagy korábban. Az átadott hasonmás képviseli, hogy az észbeli emberek szerint
még túlságosan pici volt olyan oktatásra és mivel manapság hat évesen kezdik gyermekek
a tanulást, durvaanyagi négyéves kor egy kis gyermek hasonmását kell hogy idézze.
Ma senki sem tudja, hány éves gyermekek kezdtek járni az iskolába a Lao´c ideje alatt.
Nem tudni egyszerűen azért, mert nem jelentős. Elképzelésükben képzeljenek el egy embert, mely épp elérte a felnőtt korát. Kb. tizennyolc éves ember hasonmása keletkezik. Más
országokban ez huszonegy, máshol csak tizenöt éves lesz. És a valóság? Egy ember akkor
felnőtt, mikor a lelke tudatában van. Addig az ideig, tekintet nélkül a földi korára, csak fejlődő lelki szikrácska, tehát nem felnőtt ember.
Hogyha megﬁgyelik, kicsoda, mikor, kivel találkozott, megint különböző válaszokat
kaphatnak. Arról van szó, hogy mindegyik résztvevő ezt a találkozást másképpen élte át.
És attól függ, milyen szemszögből van leírva.
Isten Fia tanítványai különböző időszakokban érkeztek és hallgatták a szavakat, melyek
hívatták őket. Csak mikor megismerték, tanítványként lehettek hivatva. E közben hosszú
hetek vagy hónapok is eltelhettek. A szemszögükből, mely helyes, akkor váltak tanítványokká, mikor az Isten Fia hívatta őket. Az Ő szemszögéből ám ez már akkor volt, mikor
meg találták Ő hozzá az utat, és elkezdték Őt hallgatni. Ez azért van így, mert már akkoriban a hallgatók közt meg lehetett különböztetni azt, ki valójában keres és ki csak szaladgál
egyik oldalról a másikra.
Megszegényítik magukat az érzési átéléstől, mely minden cselekmény mögött rejlik.
Mindenben csak a földit keresik ahelyett, hogy a lelkit keresnék. Ugyanilyen ellentmondások alapján, melyek ám nem ellentmondások, némelyik emberek elutasítják a Grál Üzenetét, mely az Úr halála után jelent meg.
Emberek értetlenségük végett az Úr ki hagyta némelyik részeket. Néhány cselekmény
ugyanis nagyon rendkívüli, de mivel az Úr találkozott véle, leírta. Ebből a rendkívüliből
ám az emberek általánosat csináltak, ezért kellet későbbiekben az Úrnak ezt megváltoztatnia.
Csodálkoznak, miért ennek az újnak a tónusa, mely most önökhöz ered, más mint
a száz évvel ezelőttinek. Forduljanak hátra és nézzék, mi minden megváltozott azóta. Lelki
építés helyett második világháború lett, véres megszabadító mozgalmak Afrikában, Amerikában, kommunizmus diktatúrája, atom őrültség. Csak pár évig tartott, hogy ezt az élő lelki
cselekményt egyházi rendeletekre váltják.
Szavak, hogy mindannyian lelkileg halottak, szigorúnak tűnnek, mert semmi más lehetőséget nem adnak. Más lehetőségeket eddig csak önök maguk keresték, és pedig olyakat,
hogy nem valósítani. Még nem tudják mit jelent lelki halott lenni. Gondolják, hogy ez automatikusan a bomlás útja. Megfeledkeztek arról, hogy amíg saját maguk a cselekedeteikkel életre kelnek, a halál jele törölhető, amíg nem kötelezik más rossz dolgok.
Gondolták, hogy ezek a szavak ölnek, de nem így van. A legszigorúbb kihívás az élet
felébredésébe van elrejtve bennük.
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Hogyha az volna írva, a legtöbbjük önök közül, pont ez a többség gondolná, hogy kissebség, melyet ez nem érint. De kissebség nem létezik, mert még azok is amelyek valósítani szeretnének, nem valósítanak, mivel akadályozva vannak azoktól, melyek nem akarnak
valósítani.
Jól olvassák el a szavakat a Figyelmeztetésekben, hogy amíg önök elég hogy csak pornyi öreggel rendelkezzenek, nem értik meg az újat.

151

60. A VITA GYÖKEREI
Bizalmatlanság uralkodik a Grál Üzenet olvasói közt. Minden irányban bizalmatlanság.
Egyikek nem bíznak másokban, mert gondolják, hogy a hatalmat akarják, holott azok valójában segíteni szeretnének. Harmadikok nem bíznak a negyedikeknek, mert úgy gondolják,
hogy a hamis Grál Üzenetét olvassák. Többiek sem bíznak másokban, mivel azt gondolják,
hogy csak ők egyetlenek jogosultak az Igaz Szavának magyarázatához.
Ezek a bizalmatlanság magjai már oly mély gyökereket eresztettek, hogy azok, melyeknek egyetlen egy Grál kört kellet volna alkotniuk, manapság kis csoportokra vannak szétszórva, melyek egymás közt csete-paté háborúkat vezetnek. Ezért szükséges egyszer és
mindenkorra kiszakítani ezt a bizalmatlanság magját, mert amíg itt lesz, nem kezdődhet el
a Földi béke birodalom építése.
Ezért fontos megmutatni az összes vita gyökereit a cselekmény ismerete fényében, mely
itt volt és itt is van.
Fő vita gyökere annak az értetlenségében rejlik, hogy mi a sugárzás koronája, mely öszszecsatolja a Földön lévő lelki edényt például az őslelkiben lévő edénnyel. Soha, valójában
sosem lehet egybecsatolva a sugárzás koronájával valaki valamivel, amíg ez nem felel meg
a származásának.
Ezért is az Isten Fia földi anyjának és az Ember Fia földi anyjának is őslelki származásuk volt a Fehér kastély szintjén. Bizonyos időben, mikor a cselekedetükhöz szükséges
volt, egybe voltak csatolva e szint sugárzása koronájával. Edények a Fehér kastélyban, melyekkel ekkor egybe voltak csatolva, valójában az olyan őslelki ruházatuk volt, melyet itt
kellet hagyni miközben a teremtés alacsonyabb szintjei felé csökkentek.
Ezeken az alacsonyabb szinteken megkapták ezután a megfelelő tömörebb burkolatot,
mely lehetővé tette, hogy át mehessenek, amíg nem voltak durvaanyagban lehorgonyozva
a földi testeikben. E burkolatok részei szalagok is, melyek lehetővé tették tevékenykedésüket e teremtés részében, melyben éppen voltak úgy, minthogyha ebből származnának.
Ebből az okból a Földön úgy mutatkoztak mint az egyszerű asszonyok. Szükséges volt,
mert anélkül nem jöhetett volna a megfelelő ismeret, mely kapcsolatban volt a földi szaporodással és földi anyasággal, mivel ez az őslelkiben ismeretlen.
Ugyanígy volt ez az őslelkiek esetében is, továbbá az Irmingard kisasszony esetében,
Mária asszony esetében, Isten Fia vagy Ember Fia eseteiben is. Kezdetükben mindegyikük
emberi lélekként viselkedtek, majd csak fokozatosan lehettek eltávolítva szalagok a szemeikről, ami lehetővé tette, hogy megértsék a származásukat. A származásuk megértése után
megkezdődhetett a cselekedet, mikor a sugárzás koronájával egybe voltak csatolva a származásukkal.
Követek esetében, tehát az Isten Fia, Ember Fia, Mária asszony esetükben ez nem történhetett meg egyszerre, mivel a földi test nem bírná az ilyen hirtelen sugárzás nyomását.
Ezért volt a csatlakozás fokozatosan végrehajtva, elsősorban a Grál Vára szintjén, ezután
a határ szintjén és végül az isteni-lénytelen szintjén.
Irmingard kisasszony esetében, mely megteremtett és az isteni-lényszerű szintjéből
származik, elsősorban a Grál Vára szintjével csatlakozott és ezután a származása szintjével.
Ezek a csatlakozások nem nyilvánosan történnek, mivel a földi test ezekben az esetekben megrázó erő kihatása alatt van. Ismert önöknek, hogy a világok Fordulata napján július
1929-ben létrejött az Ember Fia és Imanuel kapcsolatához, de a nyilvános nyilatkozat csak
néhány hónappal később volt. Ez azért volt így, mert ebben az időben az Ember Fia testének alkalmazkodnia kellet ehhez a megnőtt nyomáshoz.
Ezzel az összeköttetéssel az Ember Fia véglegesen eltávolodott a Földtől, tehát amíg tevékenykedett is a Földön, csak az Isten Akaratát teljesítette és lelki szempontból arról
a helyről hatott, ahonnan származott. Ugyanilyen cselekményhez a Mária asszonynál is sor
került és némileg enyhébb változatában, mely a származás különbségét mutatja, az Irmin152
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gard kisasszonynál is.
Szóval aki azt jelenti ki, hogy a Mária asszony emberi lélek volt, mely egybe volt csatolva Mária Grál Vára sugárzása koronájával, nem tudja, mit mond, mert az ilyen nyomást
egyetlen megteremtett sem bírna ki.
Ezért mindannyian tévednek, akik kijelentették, hogy Mária asszony nem értette meg az
Ember Fiát és ahhoz érkeznek, hogy a saját gondolataikat és nézeteiket igyekeznek elhelyezni az Ő cselekedeteibe, ill. mondataiba. Mennyien szerezték meg az ismeretüket annak
a Grál Üzentének köszönhetően, melyet, manapság „hamisnak” nevezik? Ám az ismeretük
gyenge és szegény, ezért az eszük kényszeríti töprengeni őket a jelentéktelen felett, tehát
keresni az ellentmondásokat ott, ahol nincsenek. Kényszeríti kételkedni őket a Mária aszszonyról, mely oda húzza őket, ahonnan nincs vissza út.
Nem másképpen van ez az Irmingard kisasszony kételkedéseknél is. Lénytelenség szikrája tovább tolta őt a teremtés legmagasabb részére közvetlen a függöny elé az isteni-lénytelenségbe. Sosem volt, most sem az, és nem is lesz az Egység része, ám ez a szikra
a földön lévő kihatása alatt, hasonlóan mint a Követeknél, elválasztotta őt a Földtől. Ezennel ám a hatása nem fejeződött be a Földön, de az akarata kizárólag az Isten Akarata szerint igazodott.
Az, hogy valaki eltávolodik a Földtől, nem jelenti, hogy nem fogja végrehajtani azokat
a dolgokat, melyek szükségesek a Földön. Nem azt jelenti, hogy nem fog dolgozni, hogy
megélhessen, hogy nem fogja nevelni a gyerekeket, enni, öltözködni vagy aludni. Ha szükséges lesz, a földi jogot is használja, hogy megvédje azt, amit meg kell védenie, amíg ez
összefüggésben van a lelki feladatával vagy a mindennapi élettel is.
További vita gyökere a földi jogra utal, ki igen és kicsoda nem terjesztheti a Grál Üzenetét. Alapítják az új egyesületeket, melyek kijelentik magukról, hogy ők a Szó új védelmezői, de megint csak nem veszik észre, hogy a földi jog nem jelent semmit, amíg a lelki
jog konﬂiktusában van.
A Szó Van és oly messze van a teremtéstől, hogy el sem tudják képzelni. Milyen jogon
veszekednek arról, vajon kicsoda terjesztheti a Földön, hogyha végkép nem értik. Földön
terjeszteni a Szavat csak annak áll jogában, ki valójában éli ezt. Manapság oly időszak van
a Földön, mikor semmilyen földi szervezetnek nincs joga hivatkozni a szerzői jogokra melyek a Szavat illetik, mivel egyikük kihatása sem nem működik E szerint.
Semmilyen nemzet sem hivatott, de csak az egyénekkel, melyek élik a Szavat, meg van
kötve az új szerződés. Ezek az egyének, melyek élik a Szavat és mutatják ezt az életük
mindegyik pillanatában, terjeszthetik a Szavat. Valamelyiküknek durvaanyagilag is terjeszteni kell. Nincsen érvényben, hogy valaki igényelheti a Szó szerzői jogokat illető díjat, mert
senki sem a Szó szerzője!
Emberek, melyeknek feladatuk a Szó durvaanyagi terjesztése, egy körbe szükséges hogy
egyesüljenek, hogy a Szó mindenhová terjedjen, minden nemzetbe. Egymást segíteniük
kell, támogatni. Mindenkivel egyesülniük kell, melyek terjesztik a Szavat más formában,
pld. művészettel, gyógyítással stb.
Együtt alapíthatják, amíg ez törvények szerint elengedhetetlen, szervezeteket is, melyek
segítségeivel mindenféle formában a Szavat terjeszteni fogják. Nem csak talán egyet, de
százat, ezret, melyek mint a körök betakarják az egész Földet és emberiség tevékenységeinek minden részét, úgyhogy nem lesz egyetlen hely és módszer sem, ahol a Szó ne terjedne. És ezek az egyesületek, szervezetek szükséges hogy egymást támogatják, de ez nem azt
jelenti, hogy bármelyikük is igényelhetné, hogy csak ők egyetlenek az igazik, melyek terjesztik a Szavat, mivel hogy folyton érvényben van, hogy az Új egyezmény csak egyesekkel
van megkötve.
Ne keletkezzenek a hiábavalóságok és ne maradjon valamelyik rész fedetlen, szükséges,
hogy a hatásukat egymáshoz alakítják, ne legyenek konkurencia egymásnak, de támogassák és kiegészítsék egymást. Ezért is fontos, hogy új Hegy keletkezzen, melyen a Fényesség le lesz horgonyozva, ahonnan sugarazva lesznek a támogató sugarak minden ember
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iránt, melyek a Szó szerint élni fognak, mivel harmónia és béke keletkezik a Földön.
Így hát a lelki Grál Rend, melyet már tizedévekkel ezelőtt az Ember Fia alapította, megkapja a durvaanyagi hasonmását is. Nem talán mint valami földi szervezet, melyben mindenki alárendelt lesz, de mint rend, melyet egyének fogják alkotni, melyekhez mindenki
segítségért fordulhat és ahonnan megkapja a segítő tanácsokat, mely Isten akarva lesz, tehát megáldva.
Minden országban egy pár egyén lesz, melyek így egybehatni fognak és a mindegyik
ország sajátosságaitól függ majd, hogy a Grál Rendnek muszáj lesz e létrehozni a durvaanyagi szervezet formáját is.
Egy helyen összefutnak majd a mindegyik kör sugarai, melyekben emberek működnek
majd, és egy helyen elengedhetetlenül ott lesz a földi nyilvántartás, mint pld. szervezetek
címei, melyekben kihatnak Szó szerint az emberek, azok neve és címe, melyek a Szó szerint élnek, hogy hívás esetében fel lehessenek szólítva és felkérve annak a valósítás kezdetéhez, melyhez az Isten hívatja őket.
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61. ERÍNIÁK
Sokan önök közül már találkoztak a kérdéssel, hogy vajon a lelki szikrácska szétválhat-e
vagy sem. Ezt a kérdést legtöbbször azok a Grál Üzenet olvasói teszik fel, melyek az első
verzióban olvasták, hogy bizonyos feltételek alapján a szikrácska szétválhat, másrészt a későbbi Grál Üzenet verzióiban olvasták, hogy a lelki szikrácska nem válhat szét.
Sokan ellentmondást keresnek ezekben a szavakban, ám ez csak az ész, mely akadályozza az átvizsgálást és a szigorú kutatást, hogy véletlenül nem e lehet mindkét állítás
igaz. Nézzük meg, miért is nem válik szét a lelki szikrácska, és milyen körülmények közt
igen.
Lelki szikrácska a lélek legkisebb lehetséges része, mely még megszerezheti az öntudatát. Bármilyen más repesztés-válás megszabadítaná ettől a lehetőségtől, mivel az állatok
szintje alá csökkenne, mert ezek is megszerezhetik az öntudatukat. Ezért a lelki szikrácska
a paradicsomban tovább nem válik, de csökken az anyagiba öntudat megszerzése céljából.
Ajándékként a szabad akaratát hozza, mely elválaszthatatlan a lelkitől.
Csökkenés során némelyik szikrácska az aktív kihatása mellett dönt, ezért eldobják maguktól a lényszerűség egy darabját, melyet passzívan befogadják más szikrácskák, mivel
két nagy csoportba osztódnak.
Lényszerűség egy darab elhagyása nem a lelki szikrácskának repesztését jelenti, mivel
ez adományozás, amiért a fordulat működés Törvénye alapján befogadja ez az aktív szikrácska a passzív szikrácskáktól a védelem ajándékát. Ezért muszáj aktívnak védeni a paszszívat, mivel pont ez a tulajdonsága van feleslegben.
Ám minden szikrácska egyszerre magában viszi az aktívat és passzívat is, mivel a lényszerűség és védelem részét, melyet a szikrácskák kicseréltek, még nem jelenti, hogy elvesztették volna az egész lényszerűségüket vagy védelmüket, csak megváltozott az arány.
További fejlődésükben bekövetkeznek több mint kivételes helyzetek, mikor a némelyik
szikrácska elhatározza a kizárólag aktív vagy passzív kihatását. Ekkor következik be
a szétrepesztés két részre, melyek egybe vannak csatolva egy közös tudat fonalával és
megint egyesülniük kell, másképpen a további fejlődésük lehetetlen volna. Következő életükben a szikrácskák megállapítják, hogy „felesek”, és a haláluk után viszonylag gyorsan
megint egybe csatolják magukat.
Fejlődése során lelki szikrácska a szabad akarata alapján sok döntést hoz, melyek a fordulat működés Törvénye szerint ismeretet hoz néki, és így úszik a ﬁnomanyagi és durvaanyagi világok részeiben, amíg hazájába nem tér.
Ám a szabad akarat nagyon erős eszköz, erősebb, mint maga a lélek, mely ezzel az eszközzel dolgozik. Szabad akarat oly mint a lencse, melyen keresztül árad az Isten Ereje és
a lélek csak irányítja bizonyos irányába. Ez hasonló, mint mikor például egy gomb nyomással elindítják vagy megállítják egy gyár egész menetét.
Abban az esetben, mikor lélek a szabad akarata alapján megszegi a parancsolatot „Ne
ölj!” különös cselekmény érkezik. Szabad akaratával elhatározta valakitől megvonni az
életét. Természetesen nem csak durvaanyagiról van szó, de lelki gyilkolásról is.
Nézzük mi történik a fordulat működés Törvénye értelmében a gyilkos lelkével. Mivel
elhatározta elvonni az életet valakitől, ez az élet tőle van elvéve azzal, hogy bekövetkezik
a lelki szikrácskájának repesztése. Minden gyilkossággal elreped tőle egy kis darabka, melyeket valaha az emberek látták és ezeket az alakulatokat „eríniáknak” nevezték el. Eríniák
betöltötték a levegőt mindennel, végül a saját szerzőjüket üldözték.
Ezért azt lehet mondani, hogy ezek a lelki szikrácskák az állatok alá alacsonyodtak, mivel veszítik képességüket az öntudat megszerzéséhez és egyaránt a ﬁnomanyagi testek emberi formái szörnyek felé változnak. Ezzel nem veszítik a lelki származásukat, ezért az
újabb megszületésüknél emberként kell megszületniük.
Egyben ezekkel a szétrepedésekkel lelki zsinórral vannak kapcsolatban, mely nem en155
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gedi a teljes értékű egybecsatolást a tudat részében. De ez nem jelenti, hogy ezeknek az
embereknek a Földön primitívként kellene megjelenniük. Pontosan fordítva, nagyon sokszor ezek értelmileg fejlett emberek magas képzetségükkel, és a valódi akaratukat nagyon
ügyesen képesek álcázni. Az ilyen emberek közt sok vallási fanatikust találhatunk, extrém
nacionalistákat stb.
Az ilyen repesztések mennyisége, tehát eríniák mennyisége, melyeket képes egy lélek
létre hozni, nagyon nagy és a millióhoz közeledik. Növekvő létszáma egyben csökken
a földi tudatuk az ilyen embereknek, így végül olyan emberek közt születetnek, melyeket
„primitív” –ként nevezünk. Amíg ehhez a ponthoz juthatnak, ezred évek telhetnek el.
Ne tévesszék a primitíveket a ﬁatalkorú szikrácskákkal, tehát azokkal, melyek pld. a saját kényelmességük végett még nem fejlődtek ki és melyek a gyermeki nemzetekben születnek. Bár, lehetséges hogy itt is születhetnek emberek, melyek elrepesztették tudatuk egy
részét, hogyha idehúzza őket a hasonnemű vonzalom Törvénye, ezért ezekben a nemzetekben is találhatók gyilkosok.
Saját repesztéseikkel szükséges hogy ezek a lelkek egybecsatolják magukat, mert lehetetlen, hogy nélkülük folytassák lélekként a fejlődésüket. Mivel ezek az eríniák az Ítéletben
a nehézanyagiba voltak elvezetve, minden egyes ilyen léleknek muszáj lesz oda mennie,
hogy egyesülhessenek.
Eríniákban bennük van a rossz akarat egy része – gyilkolni. Annál nehezebb lesz a lelkeknek ennél a folyamatnál, mert még azelőtt, hogy saját maguk letisztulnak, muszáj megtisztítaniuk lelkük minden egyes elrepesztett részét.
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62. A HÁROM MAJOM
Sokan ismerik az ős indiai hárommajmos szobrocskát, ahol egyik a szemét takarja, második a füleit és harmadik a száját, kifejezve: „Nem látok, nem hallok, nem beszélek!” Ezt
a szobrocskát nagyon régen elsőként a legﬁatalabb Buddha készítette. Kifejezésként, hogy
bár az emberek látják az Isten teremtése gyönyöreit, halják és beszélnek róla, valójában
úgy viselkednek, mintha nem látnák, nem hallanák és nem beszélnének.
Képmutatást fejezi ki, mert a tettek eloszlanak a szavaktól. Ezeknek a szobroknak egyben azt kellet kifejezniük, hogy az Igazat szükséges keresni minden cselekményben, mely
körülvesz minket. Úgyszintén, hogy az ismeretünk sosem teljes, ezért képmutatás úgy viselkedni, hogy olyan és már semmi újat nem láthatunk vagy hallhatunk. A betakart szájnak
azt kellet volna kifejeznie, hogy az Igazról kötelesek vagyunk bármikor tanúsággal szolgálni, tehát látszólag kellemetlen dolgokat is mondani, hogy így gátoljuk a rossz terjedését.
Nézzenek magukra, vajon nem e hasonlítanak ezekre a majmokra. Látják a cselekményeket önök körül – a nők szörnyű ruházatot viselnek, férﬁak nem védik a nőket, egyik
megszólja a másikat, egyik dicsekszik a másik előtt… de úgy viselkednek mint az az első
majom: „Nem látom!”
Hallgassák a felebarátok szavait, melyek förtelmesek, hallgassák a Magasságokból származó hívást, hallják a lényszerűket, melyek sok minden előtt ﬁgyelmeztetik önöket… de
pontosan úgy viselkednek mint a második majom: „Nem hallom!”
Ráadásul, bár mindezt hallják és látják is, képmutatóan hallgatnak róla, így hát pontosan mint a harmadik majom viselkednek: „Nem beszélek!”
És ez nem minden. Ez a cselekedetük átlépte azokat a legképtelenebb formákat. Meg
vannak a saját „könyvecskéik” és nem olvasnak már semmi mást, bár nagyon jól tudják,
hogy az „önök” könyvecskéi sem nem tartalmazzák az egész ismeretet. Elutasítják a gyönyörű meséket, melyeket az őslelkiek munkaigényesen szedték az emberektől, és ezt csak
azért csinálják, hogy nem az „önök” könyvecskéiben vannak beírva.
Hogyha olvasnák, a szemük tárva maradna, mennyi Igaz rejtőzik bennük és mennyiben
szó van a Szent Grálról! Még ha nem is ezekkel a szavakkal, nem közvetlenül. Olvassák el
egyszer az önöknek jól ismert „Hamupipőkét” vagy a „Császár új ruházatát” … stb.
Ezek mind mesék, melyekben írva van a Szent Grálról! Némelyikükben lényszerűk formája van leírva, valahol az ördögökről, melyek rendszerint buták, valahol arany palotákról.
A lényszerűkről kevesebb mese van, mint látszik, mert a lényszerűk hasonmása gyakran
olyan valaki hasonmását képviselik, akinek szárnya van. Az ördögök sokszor a Törvény
szigorú végrehajtói, ezért nem lehetnek buták, sőt az arany várakról a Bibliában is írnak.
Minden ismeret már régóta itt volt, csak nem az ésszel megközelíthető formájában, de
lelki formában. Az út előkészítőiről, melyek ilyen formában készítették embereket az Úr
érkezésére, sosem volt eddig mondva semmi, de csak azért, hogy nem lelkiként hatottak,
de mint mesemondók. Olvashatták, hogy a Lao´c ideje alatt is a mesemondó segítette terjeszteni az Igazat. Ugyanez a mesemondó ezután minden országban volt, hogy ezen az
úton vezesse az embereket az Igaz megismeréséhez.
Ám önök csukják a szemüket, fülüket és szájukat, hogy ne látják, ne hallják és ne keljen beszélni az Igazról, mely a kezdetektől itt van, mivel Törvényben van, mellyel e teremtés igazodik.
Minden segítséget megkaptak, de önök elutasították ugyanúgy, ahogyan elutasították az
Isten Fiát. És manapság a mellüket verve tartsák a „saját” könyvecskéiket gondolva, hogy
már mindent tudnak. Pontosan mint a szeleburdi jósemberek, melyeket a másik oldalon
megállítják a rácsok, mivel az életüket elpazarolták apróságokra.
Nyissák ki a szemüket és nézzék, milyen út vár önökre a másik oldalon, mert másképpen már nem lesznek képesek észbe kapni. Az az út látszólag szép, széles és kényelmes, de
száraz. A láthatáron keresztet látni. Minden ehhez szaladnak nyitott karokkal, de nem lát157
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ják, hogy ez a kereszt nem a Magasságokból származik, de hogy önök a saját gondolkodásukkal építették fel.
Ez az a kereszt, mely a saját formájában az úgynevezett emberek szentségét fejezi ki.
Azok alakítják, melyek azt gondolják, hogy tökéletesek, meg vannak váltva, teljes az ismeretük stb. Ezt a keresztet ismerik, végkép nem új. Pápák és püspökök kezdték alakítani,
melyek már századok előtt azt gondolták, hogy tévedhetetlenek. Valamelyik embereknek
látható volt és mert keresztet láttak, azt gondolták, hogy a Megváltó keresztje és hogy talán
fából van, mivel nem sugárzik és sötét. A vízszintes szára ferde, és hogyha jól körülnéznek
a környéken, meglátják némelyik templomokon, könyveken vagy más hasonmásokon.
E kereszt a hamis szentségnek óriási sötét város közepén van, mely körül nem acél rács
van, de feneketlen szakadék. Senkinek sem még nem sikerült innen megmenekülni, mert
egyetlen kapu, mely onnan vezet, az igazi alázat kapuja. Ám ezt senki sem azok közül, melyeknek ezeken a helyeken tartózkodniuk kell, nem keresi.
Mikor egy idő után visszaemlékeznek, hogy ez a kereszt mégsem egyenlő szárú, hátat
fordítanak néki, de nem azzal a tudattal, hogy ők hibáztak, de azzal, hogy elbolondítva voltak, hogyha nem találták meg nyugalmukat a keresztnél. Keresztet, mely sugaraz a fejük felett és mely mint az öröm remény hív, nem akarják látni és kiabálnak: „Semmit sem
akarunk hallani, semmit sem akarunk látni, minden hazugság!”
Egy kisebb dombocskán másik kereszt áll. Hozzá mennek. Ezt a keresztet mind azok alkotják, melyek abban hisznek, hogy a meggyilkolt Isten Fiának vére megváltotta őket. Függőleges szár olyan mint a gyufa szál, vékony és rövid, vízszintes pedig mint egy vastag
hosszú deszka.
Ott teljesen elfelejtik, hogy valaha olvasták a Grál Üzenetét vagy más művet, ahol csak
egy résnyi igaz is lehetett, de egyet nem felednek- mellüket ütik és kiáltják: „Én szent vagyok, ezért paradicsomban a helyem!”
Ez a kereszt belépő kapu az ő „paradicsomukba”. E mögött már csak piros lángok vannak. Azt már inkább ne nézzük, ott már csak sírás és fog csikorgatás van.
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63. ELHAMARKODOTT KÖVETKEZTETÉSEK
Emberek, olvassák a Szavat és gondolják, hogy már mindenhez értenek. Hirtelen megszólal
egy látszólag idegen hang és önök gyorsan félretolják, mert nincs egységben az önök nézeteivel. Közben nem vizsgálják, hogy ez az új érvényül e a Törvény előtt vagy sem. Elég, ha
úgy gondolják, hogy már meg van az összes ismeretük.
Ahelyett, hogy azoktól kérdeznék, melyek ezt az idegen hangot önöknek közvetítik, miért és hogyan részesül az, amit közvetíthetnek, elhamarkodott következtetéseket csinálnak.
És ezt csak azért, hogy ez az új valamiben más azzal szemben, amit eddig gondoltak.
Véletlenül sem engedik magukhoz azt a lehetőséget, hogy saját maguk tévedhetnének.
Felejtik, hogy anyagilag kell elbírálni, csak azért, mert sosem voltak ehhez képesek.
El akarják kerülni az érveket, mivel érvek nélkül vannak. Felejtik, hogy az, aki az igazi
ismeretet birtokolja, hajlandó bármilyen lelki próbát megtenni. Ám azok, akiknek nincsen
meg ez az ismeret, félnek az ilyen próbától, mert tudják, hogy nem felelnének meg. Előhozakodnak úgynevezett hatóságokkal pont úgy, ahogyan a hívők a pápákkal és a püspökeikkel.
Elfelejtették emberek, hogy az Úr Oltára előtt hűséget ígértek a Szónak. Kijelentik,
hogyha önöknek volna olyan feladat feltéve mint azoknak, melyeket marasztalnak, nem csinálnák, hogy ne legyenek marasztalva. Ám ez gyávaság és értetlenség, valójában mi a szolgálat és mi nem.
Az, aki a szolgálatban van, nem kérdezi az emberek véleményét, csak egyet ismer – az
Isten Akaratát. Nem számít néki, hogy mások marasztalják e vagy sem; szolgálónak teljesíteni muszáj, mert az Isten akarja!
Ez mind csak a földi szolgálat. Arról, mit is jelent az hogy a Szent Grál szolgálatában
állni most nincs is szó. Ehhez nem nőtt fel még egy lélek sem!
Fontos tudniuk az összefüggéseket, ezért feltárható, mi az a Szent Grál szolgálata. Megközelítő hasonmásokat lehetséges mutatni, teli megértésük csak akkor lehet, mikor valójában benne lesznek.
Szent Grál szolgálata azt jelenti, hogy a saját akarat elveszik az egyetlen egyben. Az
akaratban nem birtokolni saját akaratot és ismerni csak az Isten Akarata teljesítését!
Olvasták, hogy lelki mint alfaj a lényszerű repesztésével keletkezik. Ezért arról, hogy
valaki áll a Szent Grál szolgálatában, csak akkor szabad beszélni, mikor az a lelki már anynyira megközelítette azt a lényszerűt, hogy észre sem veszik az eltérést. Ezután ezek a szolgálók a szárnyaikat megkapják mint szolgálatuk szimbólumát.
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64. SZALAGOK LEVÁLASZTÁSA
Szalagok, melyeket az emberek megkapják, fontosak a fejlődésükhöz. Nem mindenkitől
vannak elválasztva. Lehetnének, hogyha úgy élne, ahogyan a Törvény megköveteli, és
hogyha nem keresné azt, amit keresnie nem kell. Szalag, mely eltakarja a múlt életeket,
csak egy a sok közül, és végkép nem a legfontosabb. Le lehet választava azoknak, melyeknek ez szükséges a feladatuk teljesítéséhez. Általában olyan lelkek, melyek nem kutatnak
azután kicsodák voltak, de hogy milyenek voltak.
Térjünk vissza a többi szalag leválasztásához. Finomanyagúsági szalag lehet elsőként leválasztva, és pedig akkor, mikor ember a földi testében eléri a felnőtt kort.
Azt gondolni, hogy ezt a látást az előrelátók használják, melyek ezt miden féle gyakorlatokkal elérték, egy nagy tévedés. Legjobb esetben képesek megnyitni csak a durva részét
a ﬁnom-durvaanyagúsági látásának, ami ebben az esetben a második túlvilági fokozatot jelenti. Ez olyan látás, melyen sosem volt szalag, mert szalagot csak a lényszerűk vehetik le
és csak intésre, mely felülről érkezik, sosem az emberek kívánságukra.
Azoknak, melyek használhatják a ﬁnomanyagi hallásukat vagy látásukat, a szalag le van
véve, és rajtuk van, hogy a „Volt egyszer…!” átéléssel megtanulják ezt a látást használni.
Ezután lehetséges elválasztani a lényszerű és ebből kifolyólag a lelki szalagokat is.
Szalag elválasztása nem jelenti, hogy a lelkek automatikusan látnak vagy hallanak. Ehhez még két feltételt szükséges teljesíteni – akarat és lehetőség. Akarat jelenti a képességet
látni vagy hallani, amit saját maguknak kell megtanulniuk. Ám ezzel nem a mindenféle mű
gyakorlatokat gondoljuk, de gazdag lelki átélést, mivel a lélek begyullad oly lángra, hogy
elégeti az összes akadályt, melyek útban vannak az eltakart látás és napi tudat közt. Ez
a titka az erős érzési szavak átéléséhez, az a: „Volt egyszer…!”
Utolsóként a lelki szalag lehet elválasztva. Ez csak azoknak a lelkeknek lehet elválasztva, melyek tudatosan tudják használni a feltárt lényszerű látásukat és hallásukat és a Törvény szerint élnek. E szalag elválasztásával ugyanis megnyílik az útjuk a saját múltukba és
mások múltjaiba is. Közvetlen hallhatják és láthatják, mi történik a származásuktól egészen
a Földig. Így megnyílik előttük az egész teremtés csodája és az elrejtett összefüggések is.
Csak az emberek bűne, hogy ezt a látást elveszítették, mivelhogy nem élnek a Törvény szerint.
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65. ELŐRELÁTOK TÉVEDÉSEI
Már az Atlantisz idejében Parzivál híre Szent Grál Királyként megérkezett a Földre és az
emberek ismerték ezt a titkot. Kérdezik: „Hogy lehetett, hogy ekkor nem volt itt semmilyen
Követ?” Igazuk van abban, hogy nem volt a Földön, nincs igazuk abban, hogy ez a Követ
nem jött volna a teremtésbe.
Lelki birodalomban, az alsó szélén egy ezüst sziget van, ahol senki sem lakik a lelkek
közül. A teremtés kezdetétől királyként a lényszerű királynő uralkodik, melynek neve Merkúr. Közvetlen összeköttetésben van a Grál Várával, konkréttan az őslelki őrrel, mely
a lényszerűk uralkodója, Merkúr a neve.
Ez az ezüst szigetet egy szentély alakítja, mely közepén egyetlen darab márványból készült gyönyörű oltár van. Rajta vörös kehely arany-ezüstös sujtással.
Ez a szentély a teremtés kezdetétől elő van készítve mint a hely, ahová csak a Király érkezhet. Innen híreszteltek Követek a Szent Grálról a régi időkben. Annak ellenére, hogy ez
az ismeret már itt volt, régen elfeledésbe esett, de egy valami megmaradt – a sziget neve.
Ígéretként lényszerűknek megmaradt a teremtésben, és az Athedomisz a neve. Mai napig e
sziget szerint a görög város Athén van elnevezve.
Azok, melyeknek megnyílt a lelki hallásuk, ennek köszönhetően hallhatták az ígéreteket, melyek erről a helyről elzajlottak a teremtésbe. Ezek a természetesen előrelátó emberek a saját előrelátásukat nem helytelen módszerekkel érték el. Egy természetes fejlődés
volt ez náluk, mikor a látásuk vagy lényszerű hallásuk után megnyílhatott nékik a lelki
látásuk vagy hallásuk.
Előrelátok legnagyobb hibái pont az a gondolat, hogy megerőltető gyakorlatokkal pont
ez a látásuk megnyílhat. Valójában semmi sem nyílik meg, továbbá is a durvaanyagot látják. Gyakorlattal csak azt tudták elérni, hogy látják a közép-durvaanyagúságot és nagyon
kivételesen, tényleg ritkán a ﬁnom-durvaanyagúságot is.
Egyetlen lehetőség, hogy megnyitni a lelki látást az, hogy nem szabad mű gyakorlatokat
végrehajtani, de természetesen haladni a saját fejlődésében.
Látás, melyet oly nehezen nyissák az előrelátók, valójában senkinek sem nincs betakarva, csak nem tudják, hogy részben használják. Emberek „hatodik érzékként” nevezik.
Jövőben, mikor már nem lesz itt a sötétség, megint mindenki teljes mértékben és tudatosan használhatja majd. Most megijednének attól, amit ott látnának. Ezért a lényszerűk segítségével úgy van igazítva a vér kisugárzása, hogy ez addig ne történjen meg.
Mindenesetre, ez mű beavatkozás, melyet az emberek kikényszerítették maguknak
a helytelen cselekedeteikkel. Addig is meg kellene tanulniuk hallgatni a lényszerűket, hogy
erősen állhassanak ebben a teremtésben.
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66. HALLGATÁS
Hallgassanak, emberek, azokat hallgassák, melyeknek van mit mondaniuk. Ne forduljanak
a földi emberekhez, azok lebuktak! Egyetlenek, melyek nem buktak le, a lényszerűk. A fejük felett mint a korona a Szó sugárzik, melyet jobban ismerik mint önök és tisztán befogadják a saját irányzatukban a teremtés őslényszerű részéből.*
Hogy jobban megközelítjük, képzeljék el a lényszerű birodalmat mindig egy fél fokozattal magasabban mint a lelki birodalmat. Nem tévedjenek, hogy az utolsó kör a teremtés saját maga mozgásában a lényszerű, mert ez fél fokozattal az anyagi felett van.
Ez a törvény mindenhol érvényes, az egész teremtésben. Eddig csak azért nem tudtak
helyes elképzelést alkotni maguknak, hogy az e lényszerű fölé tartották magukat. De már
maga elnevezés az isteni-lényszerű teremtés részének, mely az őslelki felett van, ezt felvilágosíthatta volna.
Térjünk vissza a hallgatás kérdéséhez. Bármelyik lelket ha hallgassák majd, nem lehetnek biztosak abban, nem e bukott. Ám hogy ha a lényszerűket hallgassák majd, ez a biztonság meglesz. Ezért nyissák meg szélesen a lényszeri hallásukat és hallgassák.
Most látjuk önökben a kérdést: „Hogy jöhetünk rá, hogy valójában halljuk e a lényszerűket?” Ez nagyon egyszerű. Próbálják feltenni a kérdést: „Mi az a Szent Grál?” Válasz
szerint könnyen rájöhetnek. Ez azért van, hogy lényszerűk azok, melyek az Erőt, amely kisugároz a Szent Grálon át, mint a követei széthordják az egész teremtésbe.

* Előadás: „Őslényszerű birodalom”
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67. LELKI IRÁNYÍTÁS FOKOZATJAI
Ismerik a Törvényt, hogy a lelki irányításuk közel áll önökhöz és csak fél pici lépéssel másabb mint önök. Ismerik ezt a Törvényt, annak ellenére az elképzeléseik a lelki irányításról
teljesen rosszak. Gondolják, hogy a lelki irányításuknak teljesen a Föld közelében kell lennie, hogy hallják.
Közvetlen közelben ám csak a sötétek vannak, a Földgömbhöz hozzá csatolt lelkek. Nagyon rossz lenne, hogyha ezeknek kellene valakit irányítani. Az, hol lehet a lelki irányításuk, attól függ, hogy hová tartozik az érettsége alapján, tehát nem csak ﬁnomanyagúság
rész lehet, de lelki is.
Az önök lelki irányítása is csak megteremtettek, melyeknek megint csak saját lelki irányításuk van., mely mindig egy picit feljebb van.
Ez így folytatódik egészen a legmagasabb lelki fokozatig, ahol lelki irányítás a legalsóbb
őslélek fokozatáról van. Őslélekben megint egy lánc lelki irányítás folytatódik, melyek
a Grál Várában végződnek.
Utolsóként, vagy jobban mondva, elsők e lánc lélek irányításokból a Szent Grál őrei.
Ezek egyetlenek közvetlenül hallják az Urat, ez végett semmi lelki irányításra nincs nekik
szükségük.
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68. SZOLGÁLAT
„Szolgálat” fogalom előidézi az emberekben a felelősség érzelmét. De sajnos, csak az érzelmét. Ez a fogalom elsősorban ahhoz a legfontosabbhoz szólna. „Szolgálat” fogalmát
ezért nem lehet szavakkal megfelelően eltalálni, csak érezni lehet. Pont ezért mindenki
igyekszik ennek a fogalomnak valamilyen magyarázatot találni, mivel a földi értelembe sodorja.
Nehéz megmondani, mi az a szolgálat. Sokkal könnyebb megmondani, mi nem szolgálat.
Érzelmi megértés alapjaként szükséges átélni és ezzel átérezni az „átadás” fogalmat is.
Ez az átélés az ismert saját maga feladása, saját „én” veszítése. Ez az a sejtett „Zoroaszter”
megtalálása.
Csak az, aki képes a saját „énjét” feladni, megtalálhassa a helyét és ezzel átérezheti, mi
az a szolgálat.
Szolgálat oly valami, ami meghaladja minden földit. Sok földi kihívás összefügg vele,
de minimálisan kétszer annyi lelki feladat. Szolgálat az, amihez kötelezték magukat az Úr
oltára előtt, szolgálni a létezés minden változatában.
Keresik a mindenféle lehetséges és lehetetlen feladatokat, hogy nézetük szerint megtalálják a feladatukat. Minden durvaanyagúsági munkát elkezdenek gondolva, hogy ezzel az
Istent szolgálják. Nem, nem így van! Csak saját magukat szolgálják, főképpen azért, hogy
mások vegyék észre és hogy a mások szemében „azok a jók” legyenek.
Pont ellenkezője annak, ami valójában a szolgálat. Egyikük sem volt képes megszabadulni a saját „énjétől”, ezért nem is voltak képesek megtalálni a valódi feladatukat a szolgálatban.
Rántják le végre a képmutató álarcukat és gondolkodjanak el. Mivel szolgálják az Istent
mikor takarítanak, mikor ki vagy be csukják az ajtókat, értékesítik a könyveket vagy a Szóról beszélnek!?
Mindenben saját magukat keresik ahelyett, hogy mindenben annak az Akaratát keresnék, akinek szükséges szolgálni! Elsődleges feltétel a feladat megtalálásához a Szó valódi
élése és nemcsak beszélése róla. Szó valódi élése az első, legfontosabb lépes ahhoz, hogy
saját maguknak elvesszenek, és így megtalálják a valódi feladatukat!
Ez az első lépés a „szolgálat” fogalom átérzéséhez. Hogyha képesek végrehajtani, minden más könnyű lesz önöknek.
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69. A SZÓ ÉLÉSE I.
Mivel eddig csak az volt szükséges mutatni, mi az a Szó nem élése, mert eddig nem kerestek elég komolyan, muszáj lesz legalább részben megmutatni, mi is a Szó élése. Arra, hogy
megértsék, szükséges lesz elszakadni az eddigi nézeteiktől, tehát kiérezni azt a szépet és
gyönyörűt, ami a Szó átélését átfogja.
Első sorban szükséges, hogy képesek legyenek nevetni és örülni annak, hogy lehetnek.
Továbbá fontos ezt az örömet átvinni azokba a pillanatokba is, melyeket nehéznek látják.
További szükséges feltétel a mindennek szigorú kutatása, amit átélnek, de úgy, hogy megértik a lényeget. Ez az, ami e szavakban volt önökhöz hívva: „Ezt az anyagit anyagilag kutassák!”
Minden ami az életüket illeti, anyagit és lelkit is, muszáj megismerniük, tehát muszáj
tudni, mi a lényege az egyes cselekményeknek. Most ugyanis sok dolgot vakon elfogadják
csak azért, mert Trigon által voltak adva, ill. az apostol jóvá hagyta, de feledik, hogy sok
dolog az emberek cselekedeteik végett volt kényszerítve. Szigorú kutatás követelménye tovább is folyton szükséges, mert csak az, amit megértenek, kincsként vihetik át a másik oldalra.
Szó élése ezért nem valami merev előírások vagy rendeletek betartása, de pontosan fordítva, szigorú kutatásuk és élő átélésük azzal, hogy az, amit meg kellet igazítani az emberek helytelen akaratuk végett, lehetséges és szükséges megváltoztatni, mikor ez a helytelen
akarat megszűnik.
Ez a Szó részének nagyon fontos élése, mivel a lélek így közvetlenül mutatja, hogy
a dolgokat kutatja nem pedig vakon fogadja. Vak befogadás ismert az egyházak működéseivel és jellegzetes az úgynevezett egyházi viselkedésre, ezért azok, melyek, melyek befogadják a rendeleteket mint valami szent írást, mivel a „Hegyről származnak”, új egyházat
alapítottak.
Félnek, hogy valamit, véletlenül, ne csináljanak rosszul, és ez végett a félelem végett
merevvé váltak, amivel befejezték a Szó élését. Valamelyik dolgokat természetesen nem lehet megváltoztatni, mert az élő cselekmény nem lenne élő.
Megtalálni a különbséget abban, mi élő, tehát változatlan, és ami kiegészítő, tehát változhat, maga a léleknek kell megtalálnia. Anélkül ugyanis azt bizonyítsa, hogy az érzése be
van takarva, tehát még lelkileg nem felnőtt.
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70. A SZÓ ÉLÉSE II.
Térjünk vissza a viselkedésük változásához azután, ahogy meg voltak pecsételve. Megváltozott az öltözködésük, komolyabbak lettek, ellenőrzik a szavaikat, nem veszekszenek hangosan a felebarátokkal, bár lelkük mélyén nem értenek egyet velük… amivel azt gondolják,
hogy a Szavat el kezdték élni.
Az Eltakart korszakokban olvashatták, hogy az út előkészítőinek nem egyszer meg kellet küzdeniük és gyakran kiabálással oldva a helyzeteket. Maga az Isten Fia kiabálással
a szent haragban kizavarta kalmárokat a templomból. Emlékezzenek az Ő tanítványaira,
ahogyan elzavarta őket, mikor szentiesen kezdtek viselkedni. Mikor a Péter más nap megint
marakodott és kiabált, megint eljöhetett az Isten Fiához, mivel megint ő saját maga volt az.
Szó élése elsősorban természetesnek jelenti hogy legyenek. Természetesnek lenni nem
jelenti a saját egyéniség visszafojtását, de fordítva, ami saját, azt erősíteni. Törvény szerint
előbb vagy utóbb az Igazság Fényében mindenkiben kikel az, ami valójában el van bévül
rejtve, tekintet nélkül, hogy ezt igyekszik e megmutatni vagy sem.
Képmutatás komolyan viselkedni, mikor a lélek nem az, de fordítva is, nevetni, mikor
a lélek sír. Ugyanez vonatkozik az összes érzésre is, melyek sajátosak. Lehetetlen mindegyiket felsorolni. Természetesen, fontos, hogy az ember megtanulja elnyomni azt, amit
nem él helyesen, és természetesen, kellőképpen viselkedni az adott helyzetekben.
Saját érzések elnyomása az egyéniség harmónia felbomlásához vezet, és következményként nem csak méltatlan viselkedéshez, de sok esetben psichikai problémákhoz is vezet.
Legrosszabb az, mikor mások ellenkezik az ember nyilvánulását a saját módján, tehát oly
társadalmi helyzeteket hoznak létre, mikor az ember nem viselkedik természetesen.
Ezért fontos, hogy az emberek ismerkedjenek kis csoportokban, mert akkor válnak barátokká és elmaradnak a gátlások. Ezzel egymást gazdagítják új érzelmi átéléseikkel és lehetővé teszik így a természetes életet egymásnak, tehát a Törvény szerint.
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71. A SZÓ ÉLÉSE III.
Annak ellenére, hogy már meg volt mondva, mi a Szó élése és mi nem, még mindig nem
élik a Szavat. Kétségbeeső, mikor folyton egy és ugyanazt szükséges magyarázni különböző szemszögből. Ezért, hogy legalább részben megértsék, szükséges egy századdal vissza
térni.
Keressék ki az Úr szavait, melyekben azt mondja, hogy senki sem nincsen elkészítve
úgy, ahogyan kellene. Keressék ki az Úr szavait, melyekben azt mondja, hogy már csak regisztrál. Manapság, mikor ugyanaz van önökhöz hivatva más, szigorúbb formájában, úgy
tűnik önöknek, hogy ezek a szavak helytelenek, hogy talán legalább egyikük tudja, mi az
a Szó élése.
Nézzenek hátra és nézzék meg tetteiket és azok tetteit, melyekhez egy század előtt durvaanyagilag szólt az Úr. Megállapítják, hogy még kevesebbet csinálnak, mint azok, melyeket ez akkoriban illetett.
Akkor durvaanyagilag épült a Hegy és sok durvaanyagi munka volt ott. Már akkor az
emberek lázadtak, mert azt gondolták, hogy másnak kellene lennie. Keressék ki az Úr szavait az önkéntes megvalósításról. Manapság a tizedét sem építik annak, ami akkor épült.
Mennyien önök közül önkéntesen mennek és mennyien csak azért, hogy mások lássák,
vagy azért, hogy olvasták a szavakat az önkéntes megvalósításról. Ám nem tudják, hogy
a gondolataik valójában tiszta mások.
Úgy ahogyan akkor azok, melyek nem akartak teljesíteni, fahasábokat dobáltak a mások lábai alá, ugyanúgy cselekednek önök is manapság. Arról van szó, hogy a munkát el
kell végezni és amikor kevés a munkás, muszáj ezt elosztani közéjük. Csakhogy ezek nem
győznek mindent megcsinálni, így hát a Törvény szerint ők sem teljesítenek. Ezzel kétszeres bűnt vetnek önök saját magukra. Ezért az Úr szavai, hogy senki sem teljesít, most is
igazak úgy mint száz évvel ezelőtt.
Mindegyikük megkapta a feladatát azon a napon, mikor lelkileg hivatva volt. Ez a hivatás a legtöbb esetben még a megszületés előtt történt. Tudják, hogy a durvaanyagi cselekményt, mely függ az ember szabad akaratától, sosem lehetséges előrelátni. Ezért
a feladatukat sem lehet részletesen megszabni. Ezt saját maguknak muszáj megtalálniuk.
És pont ez az a pont, melyen megtörnek, mert nem keresik elég komolyan a lelki feladatukat, hogy a megismerése után keressék a megfelelő durvaanyagi formáját is. Pontosan
fordítva csinálják. Elvégzik a durvaanyagi munkát és erről akarják levonni a lelki feladatot
is. Mivel beteljesülten érzik magukat ebben a munkában, gondolják, hogy a lelki feladatukat is teljesítik és tehát hogy a Szó szerint igyekeznek élni.
Ezen már ezrek buktak, mert a saját feladatukat sosem találták meg, és ezért nem teljesítettek. Magukkal húzták emberek tízezreit. Hogyha a Szavat száz évik is olvasták volna,
hogyha a durvaanyagi munkájuk eredménye jó lenne, semmit sem változtat azon, hogy
nem teljesítettek és hogy óriási bűnnel terhelték magukat azért, hogy mások sem teljesítettek.
Ha biztosak akarnak lenni abban, hogy vajon az, amit csinálnak, helyes, elegendő egyetlen egy mondatot kimondani: „Volt egyszer…!” Hogy ha ez a mondat kiszakítja önöket
erejével a Magasságokba és fogják tudni, hogy az a munka, melyet csinálnak, képes elfoglalni önöket 365 napig, 24 órát naponta és hogy ez az a munka, melyet szeretnének csinálni az örökkévalóságban is, akkor megtalálták a feladatukat.
Hogyha azt gondolják, hogy a vallási ünnepségek végrehajtása a legmagasabb feladat,
melyet csinálhatnak, emlékezzenek vissza a hamis egek örökös miséire… mert ezek várják
önöket! Hogyha azt gondolják, hogy a feladatuk a takarítás, képzeljék el, hogy a hamis
egekben pont ezt fogják csinálni a végtelen misék alatt.
Így képzeljék el az összes munkájukat, hogy valójában az, amit szolgálatnak tekintenek,
mérhető e azzal, amit szeretnének csinálni megállás nélkül az örökkévalóságban. Megbor167
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zadnak, muszáj megborzadniuk attól, mit kellene csinálniuk. Már csak ebből látszódik, milyen sekély a keresésük.
Megelégednek a lényegtelennel, és a lényeg addig megmenekül. Nevetnek a „lelki jegyzőkönyv” * felett, mert gondolják hogy van helye. Képzeljék el, hogy így fog kinézni ottlétük az örökkévalóságban, tehát értekezlet, jegyzőkönyv, mise és körbe…
Természetesen, a Földön is szükségesek az értekezletek, ahol meg lehet oldani a technikai dolgokat, de ezeken az értekezleteken semmi keresni valója a Grál Üzenet előadásainak, melyek a végén vannak felolvasva. Ezeket az értekezleteket nem szabad előadni mint
a csoport vagy Grál Köre értekezleteit. Technikai kérdések megoldásaként nevezhetik el
őket vagy hasonlóan.
Feladatot, melyet a hivatás pillanatában megkapták, sosem találják meg nyilvános helyen, mindig csak magányban. Emlékezzenek vissza az előkészítők útjaikra, ahol ezek kerestek, és emlékezzenek vissza arra, hogy az Isten Fia miért volt hosszú ideig magányosan
a sivatagban.
Ezért muszáj önökhöz megint hívni, úgy ahogyan folytonosan már évezredeken át:
„Aki keres talál, és az, aki vet, arathat!”

* Előadás: „Belépő a paradicsomba”
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72. MI A TERMÉSZETES
„Természetesen éljenek a Törvények szerint, melyeket Isten a teremtésbe beépített!”
Ezt az utasítást majdnem mindenki ismeri és sokan a megfelelő formákat keresik ehhez.
Sokat valóság menekülésként ismerhetnek. Az azok a formák, melyeknél az emberek,
amelyek érzik, hogy a jelenléti cselekmények az Isten Akarata ellenére vannak, szembelévő
extrémbe menekülnek és elutasítanak mindent, ami nem a természet szerint van. Harmónia
rendbontóvá válnak, mert nem élnek természetesen. Nem jelenti azt, hogy a többi ember
természetesen élne, de azt, hogy egy helytelent helyettesítettek valami más helytelennel.
Földi átélésben nehéz jelenleg megtalálni a durvaanyagi utat, mely olyan volna, amelyen
jelenleg egyetlen egyszer sem történne meg az olyan cselekmény, mely nincs teljesen az Isten Akaratával.
Kérdezik, ez hogy lehetséges? Egyszerűen úgy, hogy nem élnek elszigeteltségben és
a környékük nem él az Isten Akarata szerint. Nem szükséges engedményeket csinálni, de
a másik oldalon, nem élhetnek pontosan úgy, ahogyan kellene. Egyszerűen nem engedik
a földi feltételek.
Természetesen élni nem jelenti vegetáriánusként létezni vagy elkerülni a természetes
technika dolgait. Sok dolog a technika részéről nem rossz, bár más nagyon sok igen. Biztosan senkinek sem jut az észébe, hogy a kés, mellyel vágjuk a kenyeret, haszontalan. Nézzék
meg, hogy készül, és rájönnek, hogy micsoda technika van ott, melynek ebben az esetben
meg van a helye. Másik oldalon, minek a fegyverek, rakéták vagy repülőgépek.
Természetesen élni valami mást jelent. Ez az összeélés az egész teremtéssel fentről egészen le, hogy a megismerésével a mostani helyéről elkezdjék respektálni, és ezzel besorolják magukat az összhang és harmóniába, mely ebben a teremtésben működik.
Tudják, hogy azok, melyek ezt a szövetet építik a lényszerűk. Ezért természetesen élni,
jelenti hallgatni őket és önkéntesen, saját akaratból a tanácsaikkal igazodni. Csak ezután
tudják meg, mi a természetes és mi nem az életben. Hamarább nem lesznek képesek ehhez
egyszerűen azért, mert a szövetet nem önök készítik, csak színezik az egyes fonalakat.
Hogy áttekintsék, vajon ez a szövet szép vagy sem, önöknek kellene szövetni és ezzel tudni, kitől és miért indul ki az ilyen vagy olyan szín.
Lehetetlen általános tanácsokat adni ahhoz, hogy élni természetes a földi szemszögből,
mert az ami természetes Afrikában, nem így lehet Európában stb. Például délutáni szieszta
a déli országokban elengedhetetlen, amíg az északi országokban idő pocsékolás.
Természetesen élni nagy feladat, melyet minden megteremtett kapott. Jelenleg természetesen csak a lényszerűk élnek. Tőlük szükséges tanulni, mi, mikor és hol természetes
vagy sem.
Valamennyi természetes tanácsot mégis csak lehet adni. Sokukat ismerik már az Eltakart időszakokból, mint például, hogy a jövő királynak a gyermek korától kell tanulnia,
hogy király, nem szolga, e nélkül nem tanul meg helyesen kormányozni. Ez így megy
a mindegyik földi foglalkozásban égészen a legﬁnomabb árnyalatokig. Orvos kezeljen, tanító tanítson és asztalos gyártsa a bútort. Így lehet csak örömük a munkájukból és ez a legjobb feltétel, hogy a Szó élését bevezessék ide is.
Mindenkinek a lelki hivatásánál oly feladat van feladva, mely többnyire összefüggésben
van azzal, amilyen jelenleg a földi foglalkozása. Kivételek ott vannak, ahol ez a földi foglalkozás nem részesül a lélek adottságaival. Ezért szükséges, hogy mindenki átérezze, milyen
a földi foglalkozása és ezzel megnyílhat néki a lelki keresésének útja. Hogyha ez a lélek átérzi, milyen a lelki hivatása, összhangba kerül a szövéssel és ezután el kezdheti a természetes élését.
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73. FELSZABADÍTTÁS ÉS ÖSSZPONTOSÍTTÁS
Minden nagyon jól ismerik a „Volt egyszer…!” előadást. Ismerik a szóbeli hangzását és
valamelyikük talán fejből is tudja.
Őszintén vallják be – vajon mit éreznek ezeknél a szavaknál? Többnyire semmit. És így
megkezdődik a megemlékezés mindenfélére, amit eddig átéltek, hogy így elő jöjjön ez érzelem. Ugyanis nem tudják, hogy ezt a bűvös „Volt egyszer…!” –t használják.
Összpontosítják saját magukban a gondolataikat, vissza emlékeznek a szavakra vagy tettekre, de nem veszik tudomásul, hogy az érzést a háttérbe szorítják. Csak egyetlenül az érzés idézheti elöl önökbe az igazi átérzést a „Volt egyszer…!” szavaknál.
Ahelyett, hogy összpontosítsanak, felszabadulniuk kellene. Csakhogy önök nem tudják,
mi az a felszabadulás! Azonnal felidéződnek önökben a mindenféle misztikus hasonmások
vagy más lelki gyakorlatok. Ez azért van, mert valójában keveset éltek át érzelmileg.
Azok, melyeknek az érzelmi életük gazdag, tudják, hogy a felszabadulás valójában az
érzelem uralkodását jelenti az ész felett! Nem kellenek ehhez semmilyen gyakorlatok.
Ezeknél a „Volt egyszer…!” szavak azonnal előhívják az érzést, mely ebből kifolyólag előhívja az illetékes emlékeket.
Embereknek, melyek felszabadultak, néha szintén szükséges az összpontosításuk. Ez
akkor van, mikor észbeli munkára van szükségük. Fáradságos, mert valami nagyon lassút
kell szétmozgatniuk, tehát a földi észt.
Összpontosulniuk természetesen csak olyan dolgokra kell, melyek kimondottan durvaanyagiak. Ezzel nem csak a nehéz ﬁzikai munka van gondolva, vagy a munkaügyi vagy
mindennapi dolgok megoldása, de a szavak kifejezése formái keresése is a lelki átéléshez.
Az úgynevezett lelki munka is tehát durvaanyagban az ész munkája. Valódi lelki munka
az érzés munkája, tehát a lélek munkája, melynek szintén ezt szükséges megtanulni. Nem
oly természetes ahogyan tűnhet. A léleknek szükséges élénknek lenni. Ez a valódi értelem
a „Muszáj!” Szónak.
Legjobb segédeszközként a „Volt egyszer…!” volt adva. Ezek a szavak nem a felszabadítás útja, de annak mértéke, vajon a lélek tényleg szabad e, mert csak az ilyen képes valójában átélni ezt!
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74. A KARÁCSONY VARÁZSATA
Megint itt a Karácsony. Béke, szeretet és nyugalom ideje; így nevezik. Járják az üzleteket,
vásárolják az ajándékokat, tisztítják és díszítik a lakhelyeket, főznek, sütnek és örülnek,
hogy megint egy év elteltével a család körében leülnek a szentesti vacsorához.
Gondolatuk nem egyszer eltéved a gyermek korukba és a szem könnyet ereszt. Örülnek
az éjféli misére, mert azt gondolják, hogy ez nagy áldozat az Istennek, mivel elnyomják az
alvásukat, amit valójában nem szükséges meg tenni. Mások örülnek az ünnepségre és még
mások… nem örülnek semmire.
Karácsony ünnep, mely a Tisztaságával mindenkit kényszeríti, hogy a szerint viselkedjen, amilyen valójában. Nyissák szemeiket, menjenek az emberek közé és ﬁgyeljék ezt
a cselekedetet. Könnyedén észre veszik, valójában ki mit óhajt.
Emberek többsége az ajándékokat kergeti, gazdagon megterített asztal vagy más csekélységek után, melyeknek az esetükben nincsen semmi lelki értelme. Mindenben csak az
anyagit látják, mert az érzésüket már rég betemették.
Mások is vannak, melyeket a sürgés látszólag nem érint. Azért látszólag, mert az ajándékok kergetése helyett túlzásba viszik az otthonuk díszítését. Többnyire ezek az ész értelem durvaanyagi rendjének rabjai, melyeknél a lelki Tisztaság érzése háttérbe lett szorítva.
Különbek is vannak, melyek, fordítva, a Karácsonyra végkép nem készülődnek. Ezek
még nagyobb szegények, mert kihagyják magukat a lehetőségből magukba fogadni a Szeretet sugarát, mely ezeken a napokon a teremtésbe merül. Ám ezek sem a legrosszabbak.
Legrosszabb csoportot a szemforgatók alkotják, melyek azt gondolják, hogy szentek.
Mindenkinek elő van készítve az elnéző mosoly, mert ez a legbiztosabb út ahhoz, hogy
szentként hódolva legyenek.
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75. JOBBAK AZ EMBEREK MINT AZ ÁLLATOK?
Sok nemzet emlékeiben megmaradt az ismeret a teremtés láthatatlan ereiről. Nem igaz,
hogy az emberek kitalálták az „isteneket”, mert féltek a természeti jelenségektől, de fordítva, akkor még látták a lényeket, melyek uralták ezeket a természeti elemeket. Nem hódolták őket, de közreműködtek velük, de egyben kissé féltek is tőlük, mivel látták, hogy
erősebbek. Majd ebből a félelemből abban az időben, mikor abbamaradt lassan az ember
látása, keletkezett a hódolás.
Gond abban volt, hogy azt gondolták, azért marad abba a látás, mert ezek a lények követelik a hódolást. Ezzel a tévedéssel még jobban eltakarták emberek a látásukat és még
gyorsabban betöltődött az emberek és természet elválása.
Egyetlen földi lények, melyek még ezeket a lényeket látták és lássák, jelenleg az állatok.
Természetesen itt-ott, nagyon kivételesen még találhatóak emberek, melyek látják és hallják őket. Meglepően nem a természeti nemzetekben találhatóak, melyek még mindig hódolják őket.
Térjünk vissza a témához. Jobbak az emberek mint az állatok? Minden bizonnyal ilyeneknek képzelik magukat, az állatok persze nem tudnak gondolkodni, fészkekben laknak,
vagy csak úgy a földön és nem tudnak sem írni sem olvasni. Ám de még egyetlen állat sem
szennyezte el a folyót vagy levegőt, nem gyártott le atom fegyvert, nem háborúzott. Egy állat sem nagyzolja magát a másik fölé és nem is alázza magát. Ez azért van, hogy pontosan
ismeri a helyét, melyet az Isten megszabott néki a teremtésben.
De hogy lehetséges, hogy még az a szúnyog is, mely kellemetlenül megcsíp, vagy a pici
bogár, mely díszíti az állat birodalmat, ismerik a helyüket? Ez azért van így, mert folyton
lássák és hallják az önöknek láthatatlan lényeket, melyek sokkal okosabbak mint ők, és
ezért szót fogadnak.
Hogy ha láthatnák, hogy ezek a lények milyen szörnyen érzik magukat az önök értelmetlen tetteiknél, gyorsan meggondolnák, hogy még csinálják e tovább vagy sem. Nem
csak a háború vagy szennyezésről van szó, de majdnem a minden tevékenységről, melyet
végre hajtanak. Ahelyett, hogy a megfelelő időben ültessenek a megfelelő helyen, kémiát
használnak, mivel kényszerítik ezeket a lényeket, hogy szolgálják önöket, mint a rabok.
Gondolják, hogy büntetlenül csinálhatják? „Munkájuk” gyümölcsként sok civilizációs
betegséget szereztek, melyek még évtizedekkel ezelőtt ismeretlenek voltak. Ezért gondolkodjanak el afölött, nem e éri meg földre szegezni a szemüket, és bevallani, hogy örülnének mint az állatok, csak egészségesek legyenek és a Föld is ez legyen.
Amíg azt gondolják, hogy ennek a „csak” lényszerűnek lejjebb van a származása mint
az önöké, lelkek, tévednek. Az Isten trónusának négy őre a négy szárnyas állat. Ezért vegyék tudomásul minden, melyek lelkileg kiemelkednek az állatok fölé, hogy önök iránt is
érvényesek az Isten Fia szavai, hogy aki kiemelkedik, meg lesz alázva.
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76. BOLYONGÓ UTAK
Néhány ezer évvel ezelőtt egy gazdag sejk élt a Földön. Több ezer ember felett uralkodott,
melyek Istenként hódolták őt. Nem védekezett ez ellen, hízelgett néki a helyzet. És így kitalálta az egész istenségét, melynek legmagasabb Istene lett.
Sejk meghalt, de az istenség az emberek tudatukban maradt. Hódolták őt, bár már nem
is tudták, hogy miért. Így múltak az évszázadok. Volt sejk újonnan megszületett ebben az
országban, most egy pásztor ﬁaként. Papok eközben a volt hódolást véres áldozatokra fordították, mivel így akartak a szenvedélyüknek eleget tenni.
Ki srác nőtt és az apja nagyon kívánta, hogy pap legyen. De a gyermekben volt valami,
ami ellenkezett ennek a kívánságnak. Nem találta a nyugalmát, és így nekiindult megkeresni a válaszokat a legégetőbb kérdéseire.
Senkivel nem ismerve, megérkezett egyszer a fő városba. Alkalmi munkából élt és mert
a jelenlegi sejk éppen a lánya lakodalmát készítette, jól jött a munkás kéz. Fiatal ember
a korához képest egy olyan csoporthoz volt csatolva, mely díszítette a palotát.
Palota nagyon tetszett az ifjúnak, valahogy ismerős volt neki. Nem tudta, hogy a volt
sejk palotája helyén volt felépítve azután, hogy a palota egy földrengés után összeomlott.
Az építéshez voltak felhasználva ezek a kövek.
Ez volt az, ami a ﬁatal embert megszólította. Éjjel nappal dolgozott a palota díszítésén.
Nem lehetett nem venni észre őt, ezért rövid időn belül előhívatta őt a fő pap és felajánlot ta neki, hogy ő is váljon pappá. De a ﬁatal ember tétovázott. Boldogan érezte magát a palotában, de valami nem engedte őt engedelmeskedni. Ám ezt a fő pap nem értette és
gondolta, hogy a ﬁú Isten gyalázó. Ezért az esküvő napján feláldozták.
Csak a halála után a volt sejk értette meg, milyen badarságot vezetett be év századokkal
ezelőtt, mikor Istennek jelentette ki magát. Már a következő életében helyreigazíthatta,
ezért harcossá vált, mely az egész országban rombolta a templomokat. Nem vette el az embereknek a hitüket, csak mutatta nékik, milyen badarság emberi áldozatokat csinálni. És az
emberek, melyek féltek a véres szertartásoktól, örömmel üdvözölték.
Papok, melyek végrehajtották ezeket a szertartásokat, inkább elmenekültek az országból. A ﬁatal harcost a nép sejkként választotta. Szeretettel vezette a népét. Minden éjszaka
belemerült a csillagok titkaiba, melyekbe olvasott mint a nyitott könyvben. És egyszer egy
rejtélyt olvasott, melyet hosszú ideig nem volt képes megfejteni. Csak az élete befejezése
előtt sikerült neki helyesen megfejteni ezt a rejtélyt. A csillagok azt írták, hogy egy pár év
múlva, egy kis faluban, kelet irányában megszületik az Isten Fia. Az öreg sejk azt akarta,
hogy a népe menjen és szolgáljon néki. Ezért ezt a titkot Baltazár ﬁának átadta.
Baltazár folytatta az apa utáni uralkodását és várta a Csillag hívását. Sok év telt el és
a Baltazár mindig türelmetlenebb volt. Elfelejtette, mit parancsolt az apja, hogy az Isten Fiának ajándékként a nemzetét hozza, hogy szolgálhasson. Csak a tudat maradt az ajándékról. És így, mikor sok év elteltével a csillag tudtul adta az Isten Fia megszületését,
előkészítette az ajándékokat. De megfeledkezett a fő dologról – segíteni Jézust.
Megtalálta utat a Betlehembe, meghajolt, átadta az ajándékokat és haza tért. Ekkor hirtelen felhangzott az apja hangja: „Baltazár, és hol van a néped?” Baltazár elfogult maradt.
Először nem értette, de egy pillanat után megemlékezett, mit kellett volna tennie. Már késő
volt. Amíg mindent elkészített volna, évtizedek mentek volna el.
Baltazár tudta, hogy az élete feleslegessé vált. Kétségbeesésében el akarta végezni, de
az apja hangja megakadályozta. Uralkodás ideje már nem tartott sokáig és a halál gyorsan
megtalálta utat az ágyához. A halálos ágynál feltette magában, hogy egész világot az Isten
Fiához vezeti.
Pár századdal később nem egy keresztes harcot vezetett. Nem értette meg, hogy az Isten
nem erőszakot akar és hogy az előléptetés a Szeretet felett csak véres áldozatokhoz vezet,
melyeket valamikor saját apja ismerte.
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Történet végéhez közeledünk. Új erőszak van a Földön és vele a régi lelkek, melyek
megint isteneknek vallják magukat, és ezért kikényszerítik maguknak a véres áldozatokat
vagy újabb erőszakokat, mellyel meg akarják változtatni a világot. Csak kevés az olyan
sejk, mely megismerte volna a rossz útjait és ezzel elhagyhatta volna őket.
Fordulat a Fényességhez, ez az a lépés, melyet a sejk tett, és gyűlölet, ez a Baltazár útja.
Sejk nem gyilkolta a papokat, csak a falakat rombolta, melyek meggátolták a Fényesség kilátását. Baltazár, fordítva, ölte a hitetleneket és mások körül építette a falakat, hogy ezt az
Igazat ne lehessen látni.
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77. A NŐK HELYES MŰKÖDÉSÜK
Nő az otthon tűzhely asszonya. E hasonmás alatt többnyire egy otthoni hamupipőkét képzelnek el, mely takarít, főz, vasal stb. Hogyha még hozzá teszik, hogy egy nőnek semmi
keresni valója az előtérben, megkapják a végzetes hasonmást, mely egy ijedt madárkára hasonlít, melynek sparhelt mellet a helye. Ez az elképzelésük egy otthoni asszonyról, melynek
semmi működése nincs a nyilvánosságon.
Most még meglepően kérdezik, mi az ami nem jó ezen a elképzelésen. Teljesen minden!
Elsőként nézzük meg az otthoni tűzhely asszonyát. Hazai-otthoni tűzhely nem azt a helyet jelenti, ahol főzve van! Ez az alap tévedés, mely önökben van. Hazai tűzhely asszonyát
inkább „királynőnek” kellene nevezni. A királynő ám nem szolgáló lány, mely törli a port,
porszívózik vagy főz. Ezt a szolgák csinálják.
Természetesen nem minden otthonban lehetnek szolgák. Abban az esetben ezeket
a munkákat egyenletesen osztják el egymás közt a férﬁ és a nő úgy, hogy egyikük sem legyen túlterhelve. Sajnos, pont a férﬁak méltatlannak tartják a takarítást! Pápák nyilvánosan
is megmondják. És ezért, mert ez ilyen alsóbbrendű, ezt a nőknek szükséges csinálni, mert
férﬁaknak a nyilvánosságon kell lenniük.
Itt a második ponthoz kerülünk, mi igen és mi nem tartozik a nők nyilvános működésük alá. Ebben a pillanatban felmerülnek önök előtt a királynők, császárnők, elnök asszonyok… stb. Mindegyikre oly hamis sajnálkozással néznek gondolva: „Szegények, melyek
nem tudják, milyen alkalmatlan nekik ez a munka!”
Minden bizonnyal, sok esetben ezek a nők férﬁként működnek. Sok esetben, de nem
mindegyikben. Vagy azt gondolják, hogy a férﬁak feladatuk, hogy a nőkről való törvényeket fogadják? Ott ahol ez megtörtént, nőket az állatok alá sorolják! Nem helyes, hogy
a nőknek harcolni kellett a jogaikért és még rosszabb az, hogy valójában férﬁakkal voltak
ehhez kényszerítve.
Nem a választási jogról vagy hasonló hülyeségekről van szó, melyek mindenképpen az
értelem kitalálása, de maga a nőről. Bár a nő feladata nem az anyaság, ez is itt van és muszáj itt lennie, amíg az anyagban élnek. Nézzék meg a törvényeiket, mit mondanak ebben
a részben és megdöbbennek. Nem arról van szó, hogy vajon a törvény meg e engedi
a megnemszületett gyermekek igazolt gyilkosságát. Itt arról van szó, hogy a nő megszüljön,
és nagylelkűen adunk neki egy hetet hogy felépüljön és ezután megint dolgozhat mint
a férﬁ. És hogyha nem, akkor majd kényszerítjük hozzá. Ez így van a Föld többnyi országában.
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78. PARTNERI HŰSÉG
Családi idill. Vasárnap délután van. Kellemes karosszékben ülnek a házasok. A házi úr az
újságot olvassa és a kávéját iszogatja. Felesége csicsereg körös körben, olvassa a szakács
könyvet és a jövő hétre készülődik. Mikor a férﬁ elolvassa az újságot, feleség odanyújtja
néki a kabátot, gondosan megtisztítja és kikíséri őt.
Férﬁ elmegy az úri klubba. Feleség elmosogat, megigazítja a pokrócokat, kiegyenesíti
a karosszékeket. Ezután ő maga rendbe teszi magát és elmegy a barátnők után a női klubba. Ott a többi nővel átveszik ez eltelt hetet, főképpen ki, mit főzött és mit szóltak a férﬁak.
Majd átlapozzák a divat magazinokat a divatos frizurákkal és megegyeznek abban, hogy
a kellő haj festés magasabb korban jót tesz az emberközti viszonyokban. Együtt lekritizálják a legújabb szakács könyvet, melyet nemrég feleslegesen vásárolták, mivel a receptek
nem elég jók. Senkit sem mocskolnak és nem is pletykáznak, hiszen ez nem szokásuk, mivel ők példás asszonyok, feleségek és anyák.
Férﬁak eközben a klubban kártyáznak, biliárdoznak, megkóstolják az új whiskit és
együtt megbeszélik, milyen helyesek és aranyosak a feleségeik. Mindenhol béke és harmónia uralkodik.
Estefelé hazájukba térnek, hogy előkészítsék a meleg vacsorát. Rövidesen, terv szerint,
a férjek pont akkor érkeznek meg, mikor megterítették az asztalt. Együtt az asztal mögé ülnek és a remek vacsoránál beszélgetnek az kölcsönös szerelmükről és hűségükről.
Ilyen idill folytatódik minden nap, minden héten. Az emberek boldognak érzik magukat, mert sosem veszekednek, lakhelyük mindig tiszta és szép. Férﬁaknak még a zokni is ki
van vasalva és, úgy ahogyan a nők, az öltözetük kitűnő.
Az előző történet, nézhessük bármilyen oldalról, lehet hogy bolondosnak tűnhet, utópikus, irreális, valakinek lehet hogy ideális vagy túlságosan reális. Egy szóval, valaki megismeri magát ebben, más a célját találja meg és mást, fordítva, megdöbbent.
Kevesen önök közül vették észre, hogy a házasok nem beszélgettek a hűségről de az
odaadásról. Nem véletlenül lett választva ez a fogalom, mert a lényszeri odaadás a valódi
akarata ezeknek az embereknek. Ám nem az Istenhez tartozó odaadás, ami még helyes volna, bár lehetetlen a lelkeknél, de az egymás iránti odaadás, mely a leggonoszabb formában
jelenik meg, a nő rabul ejtésével, mely nem gondol semmi másra, csak hogyan tenni eleget
a férjének.
Férﬁak szemforgatóan a szeretetről beszélnek, holott a feleségüket nem ﬁgyelik másba
mint egy kis hazai állatkába, mely takarít, főz, vasal… amiért kegyelmesen megengedi
a más nőkkel való társalgásukat a főzésről, takarításról, vasalásról. Csúcs díj ezután egy
csók az éjszaka előtt.
Most elfogultak, mert az ilyen cselekedetekkel még nem találkoztak. Tévednek. Naponta találkoznak az ilyesmivel és mindenhol önök körül.
Az ilyen cselekedetek kialakították a legelképzelhetetlenebb alakulatokat, városokat és
országokat a másik parton. És ami még meglepőbb lesz a számukra, sok ilyen ház büszkélkedik amolyan ál egyenlő szárú kereszttel a körben címerükként.
Azért „ál egyenlő”, mert valódi egyenlő szárú kereszt az ilyen városok felett sosem sugarazhat.
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79. NŐ VAGY FÉRFI BUKÁSA?
A kígyó felkínálta: „Egyél e fa gyümölcséből és biztos hogy nem halsz meg, biztosan okosabb leszel mint az Isten”! És a nő elvette, megkóstolta és megkínálta a férﬁt is. Férﬁ elvette és együtt ették az almát. Így a nő volt az első, mely bukott, és férﬁ volt az első, mely
követte őt ebben.
Elmúltak a századok, ezredek. Férﬁ ekkor a mellét ütögette: „Te elsőként vettél, te elsőként buktál, te vagy bűnös, nő!” És így mélyebbre bukott mint az, amely elsőként bukott.
Rabul ejtette a nőt és szolgálólányt csinált magának belőle. A nő tárgy és dologgá vált, melyet hogyha a szülők már nem akartak, még hozományt is kellett ﬁzetniük! Tárgy és dolog,
akinek segítségével királyok területeket csatoltak egybe, birtoka szerint választották meg
őt, melyet később a saját birodalmukhoz csatoltak.
Hogy a nő ne lássa, vajon hová lett elhurcolva, színesen feldíszítették őt. Költők dalai
a szeretetről szóltak. Festők erényes madonnákat festettek. Aranyművesek készítették
a gyűrűket. És a nő nem látta, hogy ezek a versek, dalok a rabnő szeretet dalai voltak
a férﬁ iránt. Nem látták, hogy a madonna sír, mert a hasonmások csak az állati ösztönöket
emelték fel, és az anyaságot. Nő nem látta, hogy a gyűrűk bilincsek, melyek örökké hozzá
kovácsolták őt mint egy szót fogadó foglyot… a férﬁ ágyához.
Azok a nem sokan, melyek ellen álltak, azonnal minden erkölcsteleneknek nevezték.
Így történt mindegyikkel, melyek meg akarták védeni a saját méltóságukat. Ócsárolva és
gyalázva voltak, bár belül tiszták voltak. Férﬁak nem akartak lemondani a rabjaikról, ezért
ócsárolták a minden többi nőt, melyek fenyegették a kényelmüket és az erkölcstelenségüket. Így volt befejezve a nők bűnbe esésük. Hiszen a férﬁ szent volt!
Ebből a bolyongó körből a nőnek muszáj elsőként felemelkednie, mert ő volt az, mely
millió évekkel ezelőtt elsőként bukott. Ezután elsőként megint a férﬁ fogja követni. Önként
nem válik meg a rabjától. Így csinálta évezreken át.
Még nehéz harc lesz ez a Földön, amíg sikerül, mert a legnagyobb nyomor abban van,
hogy azok, melyek nyertesként saját maguk felett már az egész emberiség előtt állhattak
volna, manapság még mindig rabszolgaságban állnak.
Megint hívva van önökhöz: „Saját magukban szükséges megváltozniuk! Mindent meg
kell változtatni, ami helytelen! Első lépésként önöknek kell megváltozniuk, nők, mert ezen
a változáson függ minden más!”
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80. AZ ÚJ NŐ
Nézzenek a történelembe emberek, és kérdezzék meg saját magukat, mikor volt szabad
a nő. Könnyen rájönnek, hogy az önöknek ismert történelemben sosem. A nők mindig háttérben voltak tartva, bután és tudatlanul, csak néhány fényes kivételével, melyek emlegetve
vannak manapság, minthogyha ez a kivétel a többségét jelentené.
Hogyha azt gondolják, hogy ez a régi múltat jellemzi, nagyon tévednek. Még a Komenszki – nemzetek tanítója is harcolt a nők képzettségeik jogaiért. Még a huszadik században sem a „fejlett demokráciában” Svájcban a nőknek hosszú ideig még csak szavazó
joguk sem volt! Most legyenek büszkék magukra a nők, férﬁak, most üssék a mellüket, milyen jók!
Majdnem száz éve már önök közt van a Szó, melyben félreérthetetlenül be van írva,
hogy a nők azok, melyek megelőzik a férﬁakat. Igazítják önök elé a tükröt, nagyon éles
tükröt és nézzenek magukra bármilyen enyhítés nélkül. Ki az aki takarítja a mosdókat
a templomaikban? Vajon a lények urának le esne a korona a fejéről, mert gondolja, hogy
büdös munka nem tartozik hozzá?!
Emlékezzenek vissza, melyik szónok büszkén jelentette ki, hogy a Hegyen nő sosem olvasta a Szavat, és nem is fogja, holott talán megfeledkezett arról, hogy maga a Mária aszszony ezt minimálisan egy nőnek felkínálta! Büszkélkednek azzal, hogy tudják, mi a nők
munkája és mi a férﬁaké, mert gondolják, hogy el tudják választani az aktívat a passzívtól,
miközben megfeledkeznek arról, hogy az egész teremtésben nők a kapuk őrei.
Rabszolgatartó addig marad rabszolgatartóvá, amíg vannak rabjai. Hiszen modern rabszolgatartók már sokat adtak a nőknek! Választhatnak, lehet választani őket, dolgozhatnak,
pénzt kereshetnek, sőt eltarthatják a családját is. Sőt valamelyik, de csak valamelyik férﬁ
képes elviselni, hogy a nő művelt. Egyikük sem ért egyet azzal, hogy nő a Törvény szerint
uralkodjon, mely azt mondja, hogy minden lelkileg erősebb uralkodik a lelkileg gyengébb
felett. Be kellene vallania, hogy mindent, teljesen mindent, amit megengedtek csinálni
a nőknek, csak azért volt, hogy a nők valójában szolgáljanak nekik.
Azért, hogy mind ezt elérjék, végül megszabták, mi tetszik a nőknek és mi nem, mit
szeretnek csinálni és mit nem… stb. Nők mint a helyes rabok engedelmeskedtek. És így
örömmel mossák az edényeket, takarítanak, ablakot mosnak… mosdókat is. Mégiscsak valami szép is legyen, szívesen díszítik a lakhelyüket oltárokat. Férﬁaknak ez a munka nem
megtisztelendő, fontosabb kérdéseket kell megvitatni nékik- ki a foci győztese, milyen politikai pártot választani… de főképpen mi a női és mi a férﬁ munka! Ezért egyetlen lehetsé ges lépés ahhoz, hogy új nők lehessenek itt, az az, hogy maga a nők fogják meghatározni,
mi a női és mi a férﬁ munka, mert ez így van az egész teremtésben.
Emelkedjenek fel, nők, emelkedjenek fel a föld porából büszkén és szabadon és fordítsák arcukat a Fényességhez! Dobják el a rabszolgai láncokat és ismerjék meg végre, hol
van a küldetésük. Otthoni tűzhely asszonyai legyenek, tehát azok, melyek vezetik az otthont. És ahogyan máshol is, önöknél is a vendégeknek, tehát a férﬁaknak, szükséges respektálni a házi asszony méltó jogait. Nem hazai hamupipőkék, melyekre a férﬁak szívesen
megváltoztatnák önöket, mert így képzelik el az otthoni tűzhely asszonyait és így adják elő.
Ismerjék meg végre az „asszony” szavának valódi értelmét!
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81. AZ ÚJ FÉRFI
Elsőként a nőknek szükséges megváltozniuk az újhoz, hogy a férﬁak ezután kövessék. Ám
erre szükségesek a feltételek, melyeket pontosan a férﬁaknak muszáj előkészíteni.
Első lépésként nagyon szükséges, hogy a férﬁak megértsék, milyen igényes és sokszor
nehéz az úgynevezett női munka. Mosolyognak e felett, férﬁak, gondolva, hogy vajon mi
olyan nehéz lehet a por törlésen, mosáson, vasaláson. Mindegyik tevékenységen első megpillantásra nem találnak semmi nehezet, de próbálják saját maguk a kötelességeik közé sorolni őket.
Legjobb lesz, hogyha egy nehéz munka nap után betervezik a mosást és mosás közben
megfőzik a vacsorát, elmosogatnak, kivasalják a gyerekek dolgait, leellenőrzik a házi feladatukat, ezután a kimosott ruhát szárítóba viszik, megtörlik a port és befejezésként felporszívózzák az egész lakást. Ablak mosást meghagyják befejezőnek! Paplanok cserélését
tervezzék más nap reggelre, ezért legalább két órával korábban keljenek, hogy elérjék mind
ezt még a munkahelyre indulás előtt. Így csinálják legalább két hétig, miközben minden
nap fejtsenek le és varrjanak fel öt gombot az ingen és stoppoljon be három pár zoknit.
Nem ám megfeledkeznek minden nap bevásárolni!
Feleségének vegyen belépőt moziba vagy színházba, foci mégis nem neki való, és abban az esetben, hogy valamelyik napon nincsen előadás, küldje el őt a barátnőjével egy kávéra.
Túlzottnak látják az egészet? És hogy ezt nem lehet végigcsinálni? Tehát miért követelik mindezt a feleségeiktől, melyek hogyha panaszkodni szeretnének, elutasítsák: „Mi olyan
nehéz lehet ezen az egészen?”
Most az összes férﬁ megmondja, hogy már el tudják képzelni, a nőknek milyen nehéz
a dolguk. Megint csak kibeszélés, amíg nem próbálták meg, semmit sem éltek át, csak az
átélésben van a tudat.
Ezért önök, nők, hogyha valójában meg akarnak szabadulni és ebből kifolyólag kiszabadítani a férﬁakat is, ragaszkodjanak ahhoz, hogy a férﬁak valójában addig a két hétig elvégezzék az összes önök munkáját. Önök vegyék át a férﬁak munkáit – oldják meg kit
fognak választani a legközelebbi választásokban, ne feledjék a tippelést, ki lesz a foci nyertese, de hordják be a fát is, hogyha hordja a férj, vagy hasogassák a fát. Egyszerűen, mindenben cseréljék meg a szerepeit.
Így egymáson megismerik, hogy annak a másiknak sem könnyű, hogy a feladatai nehezek, sokszor nehezebbek, vagy könnyebbek, ahogyan gondolták volna vagy ahogyan az
a másik előadta. Két hét elteltével üljenek le, mosolyogjanak egymásra és osztják el a munkát úgy, hogy azt a másikat ne használják ki, de egyben úgy is, hogy saját magukat ne terheljék túlzottan.
A teremtésben nem létezik kimondottan női vagy férﬁ munka, de aktív vagy passzív tevékenység. Igaz, hogy ﬁgyelembe véve az enyhébb női testet nem lehet akarni, hogy a nő
hasogassa a fát…, bár sok helyen ez így van. Aktív és passzív tevékenység ugyanis másban
nyilvánul.
Az aktív nyersebb formákban nyilvánul, passzív enyhébbekben. Ennek semmi köze
a munkához. Manapság sok munkát, melyet valaha férﬁak csinálták, nők végzik el, és fordítva. Ebben nincs semmi görbülés. A király várakban kertészek voltak, virágokkal törődtek. Ma többnyire nők csinálják. Háztartásokban a nők főztek, ennek ellenére a legjobb
szakácsok férﬁak közül vannak, ez is rendben van. Így mehetnek egyik foglalkozásból
a másikba és rájönnek, hogy majdnem mindenhol ez így van.
Természetesen, találkoznak e közben sok helytelen és meggörbítettel is. Nem csak a politikában résztvevő nők tartoznak ide, mert már maga a politika görbe és hamis, de a otthon lévő nők, ahol sokszor olyan munkákat csinálnak, melyekre főképpen szolgák
hivatottak. Férﬁakat látják a divat iparban, bár a divat is teljesen hamis, továbbá kis gyere179
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kek oktatóként, ápolók. Ez a nő munkája, követelve az enyheségét. Ez, természetesen nem
azt jelenti, hogy a férﬁak nem segíthetnek az ápolásnál azzal, hogy átviszik a betegeket, de
a helyük nincs pld. a kötéseknél, ahol fontos a női kéz enyhesége.
Nincs értelme megemlíteni az összes meggörbülést, mert ezek mindenhol vannak.
Hogyha tényleg ki akarják deríteni és megváltoztatni, csinálják meg az első lépést, cseréljék ki a feladatukat és saját maguk észreveszik, mi minden önök körül megváltozik minthogyha saját magától.
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82. NŐ FELEMELKEDÉSE
Ki próbálták a két hetes feladat cserét? Ha nem, nincs értelme hogy tovább olvassák, mert
semmit sem értenének meg. Hogyha csak a bátorság hiányzik, keressék azoknak emlékezeteikben, melyek a Hegyet építették. Rábukkannak arra, hogy közvetlenül az Úr ugyanezt
tette! Bár ez nem volt neki szükséges, de kellett azoknak, melyek oda érkeztek elsőként azt
az újat építeni.
Gyerünk tovább és foglalkozzunk a második lépéssel. Az elsőben megállapították, hogy
a hazai munkák, melyekkel terhelve vannak a nők, egyáltalán nem olyan könnyűk, ahogyan
ez az első pillantásra tűnik, másik oldalon sok olyan házi feladat, melyeket a férﬁak csinálják, nem is olyan nehezek, amilyen szívesen beszélnek róla. Ezen a helyen szükséges ezért
most tisztázni, miben van az aktív és miben a passzív nő és férﬁ működés.
Már volt mondva, hogy a nő fél fokozattal feljebb áll mint a férﬁ. Ez azt jelenti, hogy ő
legyen az irányító és férﬁ a végrehajtó. Ez, természetesen nem azt jelenti, hogy a nő parancsolgat és a férﬁ rabul szót fogad. Irányítás művészet, melyet tanuljuk nem csak itt a Földön. Irányítás valójában az Isten Akarata meghallgatása!
Nő az, mely hallgassa, milyen az Isten Akarata. Ezt a tudatot tovább adja a férﬁnak,
mely ebből kifolyólag végrehajthassa praktikusan ezt az Akaratot a teremtésben. Valójában
ez az egész aktív és passzív működésének titka.
Ne tévedjenek, a nő nem csak irányít, végrehajtó is. Irányítás jelenti a férﬁval együtt
történő döntéshozást, mit kell kinek csinálni. Nem jelenti mindent a vállára dobni vagy túlterhelni. Egyben nem lehet túlterhelt a nő sem, amit másképpen mint közös beszélgetéssel
a másik fél nem veheti észre, vajon az enyhébb ki e bírja. Ezért volt szükséges az első lépés átélése, feladat csere, hogy saját maguk megismerjék, a férﬁak jelenlegi irányításuk milyen rossz.
Históriából ismernek két fogalmat, patriarkális és matriarkális. Az, ami manapság mindenütt uralkodik, ez erős patriarkális helyzet. Matriarkális volt a históriában egyetlen úgy-ahogy szabályos irányítás, mert irányítani a nőnek kell, nem a férﬁnak.
Nőnek kell tehát irányítani. Végrehajtani mindkettőnek, nő nőileg, enyhébben és férﬁ
férﬁasan, nyersebben. Munkák többségéről nem is lehet mondani, hogy kimondottan csak
az egy nemhez illenének.
Mutassunk pár példát, ahol eddig hamis nézeteik vannak csak azért, hogy az anyagiban
rosszul magyarázzák meg a fogalmakat.
Az „őr” fogalom alatt egy nehéz felfedezett ember van a gondolatukban, leggyakrabban
páncélruhában. Eközben elfelejtik, hogy a teremtésben nők a kapu őrei. „Őr” fogalom
ugyanis a helyes értelmében védőt jelent, tehát az, mely annak Tisztaságát ügyeli, amit rábíztak. Körülötte ezután védők vagy lovagok vannak, melyek felfegyverkezve védik az őrt,
hogy ne jöhessen hozzá semmi, ami bepiszkíthatná azt, amit véd.
Feleslegesnek tűnik, de nem az. Benn a szentélyben is még ott van a szentélyek szentélye. Védők védik a szentélyt, holott a szentélyek szentélyét az őr. A legértékesebbet védi,
ezért őt is védeni kell minden oldalról.
Vagy más példa. Az Úr szavát többnyire férﬁak olvassák a Földön. Egész teremtésben
ám ez másképpen van, mivel többnyire nők olvassák. Maguk büszkén a némelyik tanítványok kijelentéseit idézik, hogy a Hegyen sosem olvasott nő és nem is fog. Ez igaz, hogy
nem olvasott, de maga a Mária asszony ezt a lehetőséget felkínálta és senki sem önök közül talán nem fog gyanakodni, hogy kísértés lehetett vagy valami hasonló, mert az ilyen
cselekmény nem való az oltár elé.
E tudat fényében káromlásként mutatkoznak valamelyikük szavai, melyek állítják,
hogyha az olvasói kör rendben van, mindig található valamilyen megfelelő férﬁ az olvasáshoz. Ezek a szavak közvetlenül sejtetik, hogy a Hegyen nem volt rendben a kör, tehát az
Alexander úr, Vollmann úr, Irmingard kisasszony és Mária asszony nem teljesítették az Is181
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ten Akaratát!
Ezért hallgassák az Úr szavait, mely így szól: „Mindenhol teremtésben Szavat a nők olvassák kivéve a Grál Várát, ahol, természetesen, közvetlenül az Úr mondja! Az, hogy
a Földön férﬁak olvasták, a nők szörnyű bukásuk hasonmása, melyek nem voltak elég tiszták ahhoz, hogy ő maguk végrehajthassák!
Ámen!”
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83. TERMÉSZETESSÉG ÉS TERMÉSZETELLENESSÉG
Földön élnek, beszélgetnek egymás közt, de nem is tudják, mik a természetes és milyenek
a természetellenes beszélgetések témái. Sok dolog, mely az életük természetes alkotóeleme
és amelyekről mindenkinek tudomása van, tabuként ítélik, és fordítva, szigorúan magán témákat a nyilvánosságra hozzák. Ebben az irányban is folyton a férﬁak domináns állásuk
nyilvánul.
Két nem van a Földön, férﬁ és nő a saját lelki és durvaanyagi következményeikkel is.
Férﬁ problémákról nyíltan szó lehet, pld. a ﬁa mutál, borotválkozik stb.; amíg a női problémákról csend van. Nem szemérem ez, ahogy látszólag úgy néz ki, de az, hogy a nőkre
szennyesként van ﬁgyelve. Ezért az olyan természetes dolog mint a havi vérzés, szennyesnek számít. Ez buta nézet, hogy lehet valami szennyes, ami a durvaanyagi élet természetes
következménye?
Természetesen, az ilyen beszélgetések nem valók a kávézókba vagy a parkba, de nem
szükséges hogy tabu legyen a családba, a nők közt és férﬁak közt sem. Bizonyos kortól
szükséges a mindkét nem problémáiról ismertetni úgy a ﬁúkat ahogyan a lányokat is, mert
anélkül sosem érthetik meg egyik a másikat.
Amíg az ilyen beszélgetéseket lehetetlen végrehajtani a családi körben, lehetséges volna
a szűk baráti körben is. Bizonyos jele annak, hogy a nő pont ezekben a témákban alsóbbrendű, látható az igyekezet eltakarni azt a valóságot, hogy a nőnek vérzése van.
Ehhez ki vannak találva mindenféle modern „láthatatlan” női higiénikus eszközök. Divat is erősen besegíti ezt mindenféle nadrágokkal vagy más szűk ruházatokkal. Ez a divati
bolondulás jelzi, hogy egy nőnek mindig száz százalékosan egyenlőnek muszáj lenni
a férﬁval, ezért a természetes test nyilvánulásait szükséges eltakarni. Ilyen eljárással a természetes cselekményből tabu lett, mikkor a nő más nők előtt is szégyelli a saját problémáit.
Most gondolják, hogy nyilvánosan kellene a nőknek ezekről beszélni. Ez is egy nagy tévedés. Mert azzal, hogy valamit igyekeznek elnyomni, még láthatóbbá válik. Egyszerűen
szükséges a természetes dolgokról természetesen beszélni mint valamiről, ami itt van, és
nem hogy ezt nem lehet, de nem is szükséges változtatni. Csak az Isten Törvényeihez kell
alkalmazkodniuk az anyagban. Ezután minden férﬁ vagy nő, gyermek, felnőtt normálisan
fogja érzékelni a saját vagy idegen problémákat anélkül, hogy természetellenesnek ítélné,
rejtélyesnek vagy netán tabunak.
Jelenkorban mikor egy nő nemet válaszol a kérdésre, mert nem lehet, mivel meg vannak
a „napjai”, majdnem mindenki olyasminek ítéli, ami ócsárolja a nőt és alacsonyítja ahelyett, hogy természetesnek számítsák, ami esetleg a megoldást elhalasztja egy héttel. Mivel
jelenleg mindenki a sírba igyekszik, csak nem tud erről, mivel ilyen a korszak, melyet saját
maga alkotja, muszáj nőnek eltakarnia láthatatlan segédeszközökkel a hátrányait, felélni
méltatlan mennyiségű gyógyszert a fájdalom elnyomásához és azt a hasonmást kelteni,
hogy olyan mint a férﬁ, mely hiszen mindig ﬁtt!
Térjünk vissza a második kérdéshez, és pedig a beszélgetések természetellenes témáihoz. Arra, hogy megértsék, milyenek, elég meglátogatni bármelyik kávézót és ﬁgyelmesen
hallgatni. Nem csak a pletykázás vagy rágalmazás témái tartoznak ide, de sokszor nagyon
intim kérdések is, mint pld. betegségek vagy intim élet kérdései!
Nem hogy csak nem illő beszélni nyilvánosságon ezekről a gondokról, de természetellenes is, mert a betegségnek azokat kell megszólítani, melyeket közvetlenül érint. Az ilyen
működéssel természetellenesen cselekedik és beteg a szóboncolásával igyekszik lerázni
a felelőségét az ok megértéséhez. Természetesen, betegség is lehet a beszélgetés témája.
De kizárólag a szűk családi, orvosi vagy közeli barátok körében.
Valójában már az is rossz, hogy a betegnek hosszú órákat a váró teremben kell várni.
Két megfelelő forma létezik-vagy az orvos eljön a beteg után az otthonába, vagy beteg az
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orvos után úgy, hogy ne keljen egymásra várni. Megfelelőek a gyógyító panziók az egyéni
hozzáállással. Ez már egy kis eltérő.
Hogyha vissza térünk az eredeti kérdéshez, észre vesszük, hogy a betegségeken kívül
több tíz olyan téma is van, melyeket emberek a nyilvánosságra hozzák. Keletkezik a kérdés,
miért van ez így.
Egyszerű a válasz. Úgy ahogyan a természetes témák elnyomásánál a fő igyekezet
a nők „férﬁassága”, mely minthogyha eltolná az ingát egy irányba, mivel a lakhelyekről eltűnt a bizalom, keresve van helyettesítése a nyilvános területeken, mely ugyanazt az ingát
igyekszik vissza nyomni.
Keletkezik a benyomás, hogy minden rendben van, mert így mindenki megoldhatja
a belső kérdéseit. Ez csak látszat, mert valójában csak felfedi a belsejét. Legextrémebb
megnyilvánulása ezeknek a cselekedeteteknek a mindenféle pletyka lapok, melyek képesek
felszínre hozni az emberek intim titkait is. Sokan ezeket a lapokat látszólag elítélik, de
a másik oldalon nem csak hogy olvassák, de a saját életükkel nem egy indokot adnak
a több és több ilyen cikkre.
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84. MI A NEMI ÖNMEGTAGADÁS?
Tudják, hogy a nemi önmegtagadás lelkileg nem hasznos. Másik oldalon tudják, hogy a túlzott nemi aktivitások is szintén lelkileg nem hasznosak. Keletkezik a kérdés, milyennek kellene lennie a megfelelő nemi önmegtagadásnak vagy aktivitásnak.
Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Azért van így, mert pont ezen a területen nagyon sok függ nem csak a lelki de az anyagi feltételektől is. Természetesen most feltételezni fogjuk, hogy a partnerek közti viszony lelkileg tiszta, tehát hogy a házasságuk valójában
a mennyekben van megkötve.
Az ilyen partnerek közt alkalmanként létre jön a nemi közösülés szüksége. De milyen
ez a szakasz „alkalmanként”? Óra, hét, hónap vagy év? Szigorúan véve egyik sem, és egyben mindegyik.
Fiataloknál valójában órákról és napokról van szó, időseknél évek is lehetnek. Mindenkinek egyedül kell éreznie, milyen az egészséges szükséglete abban –amely élet szakaszában. Nem lepődhetnek meg, hogy ez a szükséglet is változik, és pedig nem csak a kevésbé
gyakori felé, de például az átmenet idejében a gyakoribb szükséglethez is mint azelőtt.
Pontosan ez az időszak kritikus, mivel azt gondolják, hogy már meg van ahhoz a koruk,
hogy vissza tartsák magukat, és ezután erőszakosan vissza tartsák a természetes szükségleteket, mivel keletkezik a hamis nemi önmegtagadás a minden önöknek ismert testi és lelki
következményeivel.
Valamelyikük most meglepődhetnek, mivel gondolják, hogy az ilyen aktivitások ebben
a korban már tényleg nem szükségesek, hiszen a testi erejük is ennek megfelel. Ám nem
tudják, mi minden igen és mi nem a nemi önmegtagadás és a nemi aktivitás. Folyton
ugyanis azt gondolják, hogy ehhez csak a nemi közösülés tartozik.
Ez nem igaz. A „Barátság csókja” előadásban egyértelműen meg van magyarázva, hogy
az érintkezés is pld. váll körül vagy egyszerű kéz fogás az ellenkező nemek közt nem mindig helyes. Ez azért van így, hogy ekkor is létre jön részben a kapcsolat, melynél bekövetkezik a nemi erő váltás.
Ez egyben a kulcs is a nemi aktivitáshoz a magasabb korban. Természetesen nem csak
ebben. A ﬁatal emberek is örömmel megsimítják vagy csókolják egymást. Így terjed a nemi
erő az idősebb emberek közt is és gazdagítja a lelküket. Természetesen itt is érvényes az,
hogy az ilyen kapcsolat alkalmanként a megfelelő.
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85. NEMI ÖSZTÖN DURVAANYAGI KIFEJEZÉSE
Olvasták, hogy a nemi önmegtagadás lelkileg nem hasznos. Keletkezhet a kérdés, hogy oldják meg ezt a kérdést a magányos emberek, pld. szabad emberek, elváltak, özvegyek vagy
partnerek, melyek hosszabb időre egymástól vannak.
Az egészséges testben természetes, hogy a nemi ösztön is nyilvánul, mely ebből kifolyólag megköveteli a durvaanyagi kifejezését. Saját maguk lehet hogy többször észre vették, hogy pld. olyan álmaik voltak, melyekben megtörtént a nemi közösülés egészen
a végső kielégítésig. Ezt nem csak azok az emberek élhetik át, melyek már élnek valakivel,
de olyan emberek is, melyek még nem is ismerik a másik partnerüket. Vajon milyen cselekedetről van itt szó?
Ez a nemi ösztön nyomása, melynek muszáj durvaanyagilag megnyilvánulni. Álmok ebben az esetben a közép-durvaanyagiságban zajlanak, így keletkezik a durvaanyagi cselekmény. Semmi több, az ilyen álmok képesek a legtöbb esetben csak az ideiglenesen
elkülönített partnereket kielégíteni. Másoknál a nemi ösztön követeli a durva-durvaanyagi
átélést is. Ezekben az esetekben egy a megfelelő megoldások közül az önkielégítés.
Természetesen, úgy ahogyan a házasok esetében, csak alkalmanként kellene lennie, mikor tényleg elengedhetetlen természeti adóvá válik. Az, hogy az önkielégítés nem természetellenes, tanúsítja az is, hogy több házi állat, majmok, kutyák, macskák stb.,
végrehajtják.
Az önkielégítés ám nem csak az egyetlen megfelelő eszköz. Megtörténhet, hogy a partneri életben pld. betegség során vagy más ok alapján lehetetlen a nemi kapcsolat. Ekkor alternatívként az egymás iránti simogatás, pld. hát simogatás, mell, vagy has simogatás is
megfelelő. Ezzel erős nemi erő aktiválásához közelednek, mely nem csak képes megnyugtatni a nemi ösztönt, sőt helyettesíteni a nemi kapcsolatot is olyan mértékben, hogy a partnerek közt több mint kivételes lesz.
Harmadik és egyben utolsó megfelelő nemi ösztön kielégítés a két szabad partner házasságon kívüli kapcsolata. Szükséges feltétel az egymás iránti lelki szeretet, melynek megnyilvánulása a hűség. Az ilyen partnerek nem élnek együtt, és több mint kivételesen
találkoznak. Példakép a Mária és Kreolusz kapcsolatuk. Kreolusz hű maradt Máriához és
sosem nősült meg és nem is ismert más nőt. Mária szintén hű volt, mert Józsefet lelkileg
csak akkor vette el, mikor a Kreoluszt már belsejében elhagyta.
Nagyon tévednek azok az emberek, melyek gondolják, hogy a hűség vagy a nemi kapcsolat csak a házas életbe tartoznak. A valódi házasságok a mennyben vannak megkötve és
nem ﬁgyelik a földi létesítményeket.
A valódi hűség a Tisztaság megnyilvánulása, mely nem engedi, hogy a léleknek több
partnere legyen. De úgy ahogyan mindenütt, itt is a lelki értelmében szükséges értelmezni.
Az ön valódi partnere jelenleg a másik parton lehet, vagy a földgömb másik oldalán és
egyszerűen nem találkoznak. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet más durvaanyagi partnere.
Találkozhatnak más példával is. Találkoznak egy önnek lelkileg megfelelő partnerrel és
nemileg együtt fognak élni. Egy idő után mással találkozhat, önnek még megfelelőbb partnerrel. A lelkében kavarodás keletkezik, mert erős vonzalmat érez és egyben érzi, hogy az
elsőt is még mindig szereti. Testileg csak egyel élhet, de ez nem azt jelenti, hogy az elsőnek
kell lennie. Elhagyja őt, de nem azért, hogy nem becsülné, de azért, mert megtalált valakit,
akivel együtt boldogabb lesz. Ebben az esetben az elválás nem oly fájdalmas és legalább
barátok maradhatnak.
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86. PARTNERI HŰSÉG
Partneri hűség valamiféle szentként áll önök előtt. Valami, amit éreznek, hogy itt a helye,
mivel e nélkül partnerként nem működhetnek. Ez minden rendben van. De ez csak a kis
része az igazi partneri hűségnek.
„Partneri hűség.” Ezek a szavak többnyire olyan hasonmást hívnak elő, melyben a durva-durvaanyagúsági földi kötet nincsen megbontva. Ám hiányzik ehhez sok és több ismeret.
Sok partneri pár hűtlen anélkül, hogy tudomásul vennék a hűtlenségüket és fordítva,
sok ember, melyekről gondolják hogy hűtlenek, a valódi partner hűség hasonmásai.
Vegyünk egy példát. Házasokhoz eljön hazájukba látogatásba egy hölgy. Beszélgetnek
együtt és egyszer csak a férj rádöbben, hogy nagyon jól megérti magát ezzel a hölgyjel.
Sok kérdést, melyet a feleségével nem voltak képesek megoldani, egyszer csak meg vannak
oldva. Férﬁak többsége ekkor elköveti a hűtlenséget. Ahelyett, hogy örülnének, hogy ezek
a kérdések meg vannak oldva, még hogyha csak egy kis időre gondolják, hogy ezzel
a hölgyjel jobban értik meg magukat mint a saját feleségével. Elbizakodnak, hogy pont
ezért nem tisztelhetik és sokszor bekövetkezik a durvaanyagi válás. Egy bizonyos idő elteltével többnyire rájönnek, hogy az adott hölgyjel mégsem értik meg magukat olyan jól és
hogy az eredeti feleséggel jobban értették egymást. Valamikor megpróbálkoznak visszatérni, de nem veszik tudomásul, hogy a volt feleség az, amely mint egyetlen ebben az esetben
mondhatná azt, hogy a volt férjét nem becsüli.
Az ilyen példa a fordított esetekben is érvényes, tehát mikor megjelenik egy új férﬁ,
amellyel a feleség jól megérti magát.
Hogy meg lehessen magyarázni az ilyen cselekedet, szükséges közelebbről megnézni
a lelki cselekményt, mely e mögött el van rejtve. Úgy ahogyan a lelkiben is meg van a Törvény, hogy aktív csatlakozik a passzívhoz, hogy egység keletkezzen, az anyagiban is vonzódik pld. az igenlő a tagadóval. Ez a szükséges egység kiegészítése úgy, hogy az egység
működhessen.
Egy partneri kapcsolatban ez úgy nyilvánul, hogy a férﬁ és a nő egymást kiegészítik.
Ez, természetesen nem azt jelenti, hogy az egyiknek szépnek a másiknak csúnyának kellene lenni, egyiknek jónak a másiknak rossznak, gazdag és szegénynek vagy más nem megfelelő ellentétek. A megfelelő kiegészítés olyan, hogy a partneri páros képes legyen
működni egyként minden irányzatban. Az egyik tervezi, másik megcsinálja, egyik fejleszti
a részleteket, másiknak kiegészítő szemlélet, egyik az eső, másik a szél, egyik a mozdony,
másik a szén kocsi stb. anélkül, hogy melyik a kiegészítő ellentétekből a férﬁ és melyik
a nő.
Hogyha az itt leírt érelmében vissza térünk a hölgy látogatásához a házas párnál, megértjük, miért érthették meg magukat oly jól. Egyszerűen azért, mert találkozott pld. kocsi
a kocsival vagy szél a széllel. Természetes, hogy könnyebben oldják meg a némelyik kérdést sőt ez helyes is. De ez nem azt jelenti, hogy hűtlenség keletkezzen. Az ilyen kérdéseket
másképpen is meg lehet oldani. Ez az alap Törvény félreértése, hogy valójában csak az
egység kihathat teljes mértékben.
Ez a Törvény kiegészíti a hasonnemű vonzalom Törvénye egyik mellékes nyilvánulását.
A partnerek közt mindig hasonneműségnek kell működni minden fontos kérdésben, anélkül képtelenek lesznek megérteni egymást. Hogy a férﬁak megértsék a nőket vagy a nők
megértsék a férﬁakat, szükséges egymásnak adniuk azt, ami annak a másiknak hiányzik.
Amíg ez nem létezik a partneri kapcsolatban, nem képesek nem hogy megérteni egymást,
de ő maguk sem működhetnek úgy ahogyan kellene. Így keletkeznek a mindenféle extrém
egyesületek, pld. feministák vagy az ellentéte, labdarúgás.
Most térjünk vissza az előadás elejére. Meg volt mondva, hogy sok házas pár hűtlennek
tűnik és fordítva. Az előzők alapján könnyen érthető lesz, hogy a partneri kapcsolatok,
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ahol hiányzik a kiegészíttés összhangja, muszáj hogy hamisak legyenek és előbb vagy
utóbb a lelki és később a durvanyagi hűtlenséghez vezetnek. Természetesen, a példák, melyeket említettük, a hűtlenség keletkezéséről szóltak a látszólag helyes kapcsolatokban.
Azért látszólag, mert hogyha az egyik partnernek eszébe juthatott a hűtlenség, a kapcsolatban hiányzik az alap, hasonneműség.
Nem rossz, pont ellenkezőleg, hogyha nős férjnek vagy férjes nőnek ellenkező nemű
szabad barátja van, sőt mely családi barát is lehet. Kitűnőek a családi négyszögek, ahol
pld. az egyik párban férﬁ a mozdony és nő a kocsi és a másikban pont fordítva. Ekkor az
ilyen négyes képes meglepően megoldani a földi létezés legnehezebb kérdéseit is, mivel
együtt alkotják az egyenlő szárú kereszt négy csúcsát a kölcsönös kiegészítésében. Az ami
szükséges a kocsinak mint aktív, megoldja a férﬁ-kocsi, és amit szükséges megoldani kocsinak passzívan, megoldja a nő-kocsi. A mozdonyoknál egyformán. Ezért csak az ilyen
négyes képviseli a lélek típusát.
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87. EMBEREK KÖZTI VISZONYOK MOZAIKJA
Rengeteg milliárd lélek van a teremtésben. Hogyha elképzelik, hány ezret ismernek önök,
könnyen észre veszik, milyen sok elképzelhetetlen egymást közti viszony létezik. Egymás
közti viszonyok mozaikja keletkezik, melyben mindenkinek meg van az egyedi helye. Hasonlóan van mint a világűrben, ahol mindegyiknek, még a legkisebb bolygónak is abból az
elképzelhetetlen mennyiségű csillagokból, meg van a maga helye. Egyik sincs véletlenül
a helyén és egy sem hiányozhat, hogy a világűr a saját dala harmonikus akkordjában szólhasson.
Tanuljanak a csillagoktól, emberek, mert mindegyikük a saját útján halad, miközben
respektálja a mások útjait is. Az útját csakis akkor ﬁgyelheti, mikor a többi csillag is respektálja őt, olyan hatást keltenek, amilyen szükséges a Törvény alapján.
Így kellene ennek lennie az emberek közt is. Mindenkinek a saját útján kellene haladni,
miközben respektálja a mások útjait is. Tudatosnak kell lennie, hogy a létre jött viszonyokkal hatással van másokra, tehát beavatkozik az mások útjába. Szintén mások is e viszonyok
alapján beavatkoznak az útba. Ez így van és muszáj ennek így lennie a Törvény alapján,
mert bár mindenkinek egyedül kell mennie a saját útján, mindig ezen az útján találkozik
más emberekkel is.
Ezért jaj neked ember, hogyha a cselekedettel megzavarod a harmóniát, tehát olyan viszonyokat alakítasz, melyek hamisak. Ennek következménye nagyon, de nagyon nehéz átélés sok embernél, mivel a támogatás helyett fékezed az egészet.
Senkinek sem jut az eszébe, hogy a Hold befejezné a föld körüli keringését, Föld a Nap
körül, Nap a galaxis közepe körül. Tehát miért önök, emberek, ahelyett, hogy mint a bolygó rendszer egy Nap körül keringenének, miért más napokat keresnek, melyek szebbnek
tűnnek?!
Most úgy tűnik, hogy nem értik. Önök persze nem mint azok, melyek egy Isten helyett
húsz helyettesítést hódolnak. Ám ezt csak gondolják. Nem veszik tudomásul, hogy az egyházi előírások és az egyházi rangúak az önök hamis napjaik és bálványaik!
Gondolják, hogy önök már nem tartoznak a milliók közé, melyek még nem találták
meg az utat az egyházukba, miközben nem veszik tudomásul, hogy semmivel sem jobbak
mint mások.
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88. A LÉNY TÖKÉLETESSÉGE
Bolyonganak a teremtésben és keresik a létezésük értelmét, keresik a gyökereket, származásukat és céljukat. E bolyongás közben erős fonálként kísérik a teremtés vas Törvényei és
nem engedik eltévedni önöket, amíg kapaszkodnak.
Millió évek bolyongásai közben mint a hullámokon találkoztak egyszer az egyikekkel,
máskor a másokkal. Egyszer itt, máskor a másik parton. Találkoztak, és alakították az egymás közti viszonyokat – szeretet és gyűlölet viszonyait, szimpátia és antipátia viszonyait,
barátság és ellenség viszonyait. Így bolyongtak millió éveken át, amíg nem maradt egyetlen
egy lélek sem, mellyel ne találkoztak volna ha csak egy pillanatra is.
Bolyongásuk közben így ezernyi lélekkel találkoztak, melyekkel megértik egymást, közeliek és szeretik őket. Férﬁakat, nőket, ﬁatalokat, öregebbeket, gyerekeket vagy felnőtteket. Most megint találkoznak és néha zavarban vannak. Egyszerre érzik a szeretetet két
férﬁhoz, vagy két nőhöz, egyszerre érzik, hogy ezt a lelket szeretik és gyűlölik egyben,
egyszerre érzik, hogy egy bizonyos lélekhez valami vonzza és egyben zavarja is. Nézzenek
vissza bolyongásukra az idő történetében és megismerik az összefüggéseket.
Bolyongtak, hogy elérjék a tökéletességet, melyet nem érhetik el, amíg nem ismerik
ezeket az összefüggéseket. Lélek, melyet szeretik és egyben nem is szeretik, valaha apa,
anya, testvér, barát vagy házastárs volt. És nem egyszer az ön gyilkosa vagy áldozata volt.
Lélek, melyet csak szeretik, mindig csak a barátjuk, kedvesük, apjuk volt és sosem árult el.
És a lélek, melyet nem szeretik, mindig az áldozatuk vagy a gyilkosuk volt.
Ez a tudat mélyen el van rejtve a lelkükben és nem lehet kitörölni, mert ez a lélek egyéni átélése, mely kincsként a paradicsomban van eltéve.
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89. LELKI SZIKRA A TÖKÉLETESSÉG IRÁNYÁBAN
A „Lény tökéletessége” előadásban arról írtunk, hogy lehetséges, hogy a Földön egyszerre
több lelket szerethetnek. Természetesen, partnerként mindig csak egy lehet, mivel így parancsolja a természetes szemérem.
Most védekezni fognak, hogy hogyan szerethetnek többet, mikor nősek vagy férjnél
vannak. Ez az a fokozat, mikor a lelki szeretetük képes megközelíteni a tökéletességét. Valójában senkihez nem éreznek sem kisebb sem nagyobb szeretetet. Ez mindig egyformán
erős szeretet. Ahhoz, hogy valakivel partnerként élhessenek, szükséges még néhány feltétel
megvalósítása, melyekről a „Partneri hűség” előadásban írtunk. Ezeken kívül, természetesen, a megfelelő testi vonzalom is bizonyos szerepet játszik. Mindez egyben a létezés felkutatása titkaihoz vezet.
Ellenvetnek, hogy hogyan szerethetnek többet, mikor az volt mondva, hogy az igazi házasságok a mennyben vannak kötve. Ellenvetnek, hogy némi ellentmondás van itt, mivel
még a házassági ígéretben is így mondják: „Véled fel, a Fényességbe!” Ezek az ellentmondások önökben csak azért keletkeznek, mert mint mindig a lelkit az anyagiba sodorják és
fordítva, az anyagit a lelkibe fokozzák. Vajon akkor mit is jelent, hogy az igazi házasságok
a mennyben kötődnek?
Tudják, hogy nem először és lehetséges hogy nem is utoljára vannak itt. Minden életükben lehetett és sokszor voltak is házastársként azok a legkülönbözőbb lelkek. Többséggel
igazi házasságot kötöttek a mennyben. Tehát hány ilyen jogérős házasságuk van?
Egyetlen helyes válasz az, hogy mindegyik és egyik sem egyben. Tényleg mindegyik
lelki házasság volt a Földi életük során. Halál után minden szétmentek túlvilág legkülönbözőbb részeibe az érettségük fokozatai alapján. Sok esetben a házasságuk ott is folytatódott,
amíg együtt voltak, sok esetben megszűnt hamarább, amíg észrevehették, vajon hol is vannak.
Az ígéret: „Véled fel, a Fényességbe!” elsősorban kötelezettség, hogy úgy fognak élni,
hogy az a másik a Fényességhez mehessen. Így önök is úgy élnek, hogy mehetnek oda, és
ezért közös az útjuk.
Mikor majd haza érkeznek, saját maguk megtudják, hogy ott, ahol a tiszta lelki paradicsom van, valójában ezzel a partnerükkel e akarnak létezni az örökké létezésben. Ne üssék
a mellüket, hogy önök tudják, mert valójában egyáltalán nem tudják. A látókörük most nagyon pici, kisebb mint gondolják, és egyáltalán nem tudják, mert nem tudhatják, vajon milyen a létezés csak a túlvilágon, nem még a lelki birodalomban. Amíg a Földön vannak,
nem is tudhatják sosem.
Ez is az előrelátók tévedéseik, melyek azt gondolják, hogy valamit ismernek. Valamit ismerni azt jelenti átélni és valamit átélni azt jelenti személyesen jelen lenni minden érzékkel. Még hogyha az előrelátónak a legmagasabb látása is nyitva volna, mindig a valódi
cselekedetek pici hasonmásait láthatja vagy hallhatja. Ezek a hasonmások nagyok lehetnek,
gyönyörűek, bárhogy ünnepélyesek… de csak hasonmások, melyek nyújtva vannak lefelé,
hogy a teremtés alsóbb részein is megérthessék az összefüggéseket.
Ezért a mostani előadásokban ha hallottak bármit és bármilyen nemes ill. nagy lehetett,
mindig csak hasonmások lehettek, melyeket az ehhez hivatottak átnyújthatták önöknek.
Hogyha állítani fogják, hogy az ismeretük szerint pld. a ﬁnomanyagi birodalomban ez másképpen van, öntudatlanul kiteszik magukat a kérdésnek, melyet mindenki megkérdezhet,
mikor és hol ebben az életben voltak ott és hogy jutottak oda a durvaanyagi testükkel. Képtelen, de nem rossz kérdés az is lehet, hogy busz megy e afelé, és melyik pályaudvarról indul.
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90. LELKEK ÚTJAI A TÖKÉLETESSÉGHEZ
Már írtuk, hogy a lélek fajtája akkor teljes, mikor négyzetként kihat a kölcsönös kiegészítésében és áthatolásában. Ám még nincs meg a teljes hasonmásuk arról, vajon mi az, tehát
milyen lélek tulajdonságait lehet kiegészíteni és milyeneket áthatni.
Biztos, senki nem fogja feltételezni, hogy olyan lélek tulajdonságai lesznek kiegészítve,
mint pld. a Magasságokban lévő haza óhaja vagy a jó tevés. Ezek olyan tulajdonságok, melyek a lélekben kell hogy legyenek, tehát melyek egymást áthatják és tehát ez az a hasonneműség, amely egymáshoz vonzza őket.
Ezen a téren, amíg a Magasságokba igyekvő lelkek a Földön találkoznak, meglepően
a legnagyobb összetűzésekhez érkezhetnek. Ez azért van így, mert mindenki igyekszik egy
és ugyanazt elérni, és ezért látja a saját hiányosságait ezen a téren. Egyben látja a mások hiányosságait is. Ez az a tér, ahol átéléssel és mások hibái megismeréseivel megismerheti
a saját hiányosságait is és igyekezhet eltávolítani ezeket.
Ezért ám nem szükséges hallgatni a mások hibáiról képmutatói érvek miatt, véletlenül
ne hogy megsértés érje, bekövetkezhetnek bizonyos nézeteltérések. Rosszul magyarázza
meg a Szavat az, aki azt állítja, hogy a mások hibáiról hallgatni kell, mivel a saját hibáinkat
mutatjuk. Nem veszi ugyanis tudomásul, hogy az ilyen viselkedéssel sokszor meggátolja
annak a másiknak megismerni a saját hibáit.
Hibák vagy hamis cselekedetek ﬁgyelmeztetését gyakran felcserélik a helytelen kritikával. Ez tévedés. Hogyha valaki látja a más hibáját, elsősorban szükséges elgondolkodnia,
nincs e neki is hasonló hibája. Azután, mikor megismerte, hogy van, el mehet a másik után
és nyugodtan a mindkettőjük hibájáról elbeszélgethetnek. Hogyha ám úgy gondolja, hogy
személyesen neki nincs az ilyen hibája, úgyszintén mehet a másik után és nyugodtan megmondhatja neki, hogy valószínűleg neki is van ilyen hibája, csak nem tud erről.
Így mindketten nyíltan beszélgethetnek a problémákról, melyeket lehet hogy szégyellik
is, és közös erőkkel kereshetik a kiutat. Természetesen, mindenki a saját egyedi stílusával
és módszerével. Ez az olyan cselekedet, hogy nem a mások hibáit látjuk, tehát nem kritizáljuk és nem beszélünk ezekről a nyilvánosságon. A legnagyobb képmutatás úgy viselkedni, hogy nem tudnak semmiről, miközben minden percben találkoznak velük. Úgyszintén
nagy képmutatás csak azokkal beszélgetni, amelyekről tudják, hogy szintén észre vették
a hibákat.
Térjünk vissza a kölcsönös különbözetek kérdéséhez. Saját hibáik legjobban másokon
zavarják magukat. De amíg az a másik nem érti meg, hogy nem kritizálni szeretné, de segíteni neki és ezzel saját magának is, eddig különbözetek és viszályok lesznek önök közt.
Arra, hogy megértje, hogy nem kritizálja őt, meg kell ismernie neki, hogy még sok hibája
van, melyet szükséges elhárítani, és ezért nagyon jól, mikor valaki ﬁgyelmezteti, mivel lehetőséget ad a haladásra.
Szentként viselkednek sokan azok közül, melyek legtöbb hibát viselnek saját magukon.
Szívesen ﬁgyelmeztetnek pont arra, milyen hamis mások hibáira mutogatni, amivel közvetve bizonyítják, hogy saját magukat tökéleteseknek és hibátlanoknak ítélik. Ezt az állítást
szívesen alátámasztják a mondatukkal: „Mi sem, természetesen, nem vagyunk hibák nélkül”, amivel gondolják, hogy a paradicsomban lévő helyük már be van biztosítva és az,
hogy itt-ott megfeledkeznek a fog mosásról, meg lesz bocsátva. Konkrét hibáikat sosem ismerik el. Még ha meg is mutatjuk, leócsárólnak kiabálva, hogy a saját hibáikat ﬁgyeljék,
melyek első sorban önökben vannak, mivel megszólaltak róluk.
Ezen a helyen szükséges ﬁgyelembe venni még olyan ﬁgyelmeztetést is, mikor az a másik leplezetlenül az ellen cselekedik, amit önök élnek. Ebben az esetben nem a hibák
ﬁgyelmeztetéseiről van szó, melyek önökben is lennének. Ebben az esetben is a ﬁgyelmeztetettnek nem kell kritizálva éreznie magát, pont fordítva, elgondolkodhat saját maga felett
és keresheti a kiutat. Megint segíthet neki az, amely ﬁgyelmeztette. Így saját példává vál192
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hat, aki képes e hibák nélkül is élni, és hogyha valaha azelőtt meg is szabadulhatott tőle,
tanácsolhatja, hogy is sikerült.
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91. A HŰSÉG
Hűség Tiszta hasonmásként áll a látásuk előtt. Ez így helyes, mivel hűség valójában a hasonmása. Az élet minden részében nyilvánul. Legjobban a partneri kapcsolatokban érzékelik. Bár minden lépésen találkoznak vele, sokan el sem tudják képzelni, vajon mit
csinálnának, hogyha kiderülne, hogy a partnere hűtlen volt.
Semmilyen következtetéseket nem mondjanak, amíg saját maguk nem élték át. Meglepődnének, hogy viselkednek az emberek a feszült helyzetekben. Többnyire teljesen fordítva
mint általában. És így azok, melyek azt ecsetelik, hogy a hűtlenség esetében a másikat
„megölnék”, rendszerint elsőként szaladnak a partnerük után és keresik a közös beszédet.
De azok, melyek saját maguk hűtlenek, ezt rendszerint nem viselik el partnerüktől és sok
tragédia keletkezik ebből.
Hogyha elgondolkodnak e felett, pont a Törvény szerint van, hogy másoknál azokat
a tulajdonságokat keresik, melyek saját maguknál vannak.
Ne ﬁgyeljük most az emberek különféle viselkedésüket és nézzük meg azt, milyennek
kellene lenni a helyes viselkedésnek a Törvény szempontjából. Egyik sem az eddig sorolt
cselekedetekből ugyanis nem volt helyes. Ez azért van, mert nem tudják, mit is jelent
a „megbocsátás” szó.
Gondolják, hogy megbocsátani elfelejtést jelent és úgy viselkedni, hogyha misem történt volna. Ám ez képmutatás, mert lelkükben teljesen mindenre emlékezni fognak. A haláluk után, mikor a földi ész elmarad, bámulatban rájönnek, hogy még valójában
emlékeznek. Tévesen gondolják, hogy az emlékezet csak az ész dolga. Ez a lélek tulajdonsága is, tehát érzés, mely, ahogyan tudják, örökös.
Most viszont gondolják, hogy szörnyű lehet az örökkévalóságban emlékezni, ki bántalmazta önöket. Ez megint téves felfogás. Érzés nem emlékszik, kicsoda bántotta önöket, ez
csak az ész dolga. Az érzés csak egyre emlékezik, az átélt fájdalomra. Az a kincs, melyet
lehetetlen elvonni tőle.
Térjünk vissza most a földi megbocsátáshoz. Megbocsátani nem elfelejtést jelent, de valami teljesen mást. Elfelejteni ugyanis azt is jelentené, hogy elveszítenénk a szükséges földi
éberséget. Az igazi megbocsátás csak az érzésben rejlik, mely a megbocsátónál nyomást
kelt, mely a teher eldobásához és a fellélegezéshez vezet. Ez nem azt jelenti, hogy a másikra mosolyogni fogunk, pont fordítva, hangosan egyértelművé teheti, mit gondol.
Hogyha a hűtlenség két földi együtt élő ember közt történik, igyekezet az együttélés
folytatásához a legnagyobb bolondság. Hűtlenség a Tisztaság bepiszkítása oly erős mértékben, hogy átnyúl ezen a földi életen is. Mindig szükséges lezárni a másik oldalon, ahol találkozni kell az érintetteknek, és így együtt átérezni, vajon akarnak e még együtt létezni.
Mert ott már a léleknek nincs az emlékezetében, kicsoda volt kinek hűtlen, képes kiérezni,
vajon az, aki csökkent, ezt valójában helyrehozta e az érzése változásával.
Ne gondolják, hogy ez oly könnyű, mert többnyire ez egész századokig eltart, amíg az
ilyen lélek ismerethez érkezik. Ekkor tényleg földiben érvényes az az ismert, hogy ne éljenek valakivel, akit nem becsülhetnek. Nem azt jelenti, hogy ne beszéljenek egymással,
vagy ne közreműködjenek azokon a területeken, melyek elengedhetetlenek ez életben. Barátok maradhatnak, de nem házasok.
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92. VALÓDI MEGBOCSÁTTÁS
Már írtuk a „Hűség” előadásban, hogy a megbocsátás nem jelenti az elfeledést. Szóval mit
is jelent a valódi megbocsátás? Hogy megérthessék, a megbocsátásra szükséges a Hármastörvény fényében ránézni. Csak ebben az ismeretben lehetséges ezt a fogalmat teljes mértékben megérteni.
Szeretetben lévő megbocsátás a mindennek az alapja. Megbocsátás e része lesz legközelebb önökhöz. Azt jelenti, hogy elfelejtik, mi történt.
Látszólagos ellentmondást találnak ezekben a szavakban. Az volt mondva, hogy megbocsátás nem felejtést jelent, és most mondva van, hogy a Szeretetben lévő megbocsátás
felejtés. Ez az ellentmondás csak látszólagos, mivel felejtés nem jelenti az elfelejtést.
Felejtés annyit jelent, hogy mikor az illetővel találkoznak, nem emlékeznek vissza
a bűnre. Ez nem jelenti, hogy többet nem tud róla, de elsőként egyszerűen nem ez jut az
eszükbe. Ám ez csak akkor lehetséges, hogyha az illető úgy megváltozott, hogy a cselekedeteivel már nem emlékeztet többé a bűnre. Hogyha nem ezt teszi, nehezen lehetséges a feledésről beszélni, mivel nem teszi lehetővé.
Hogy lehetséges megbocsátani az ilyen esetben? Muszáj bekövetkezni más résznek, és
méghozzá az Igazságban lévő megbocsátás. Igazságban lévő megbocsátás szigorú megrovást jelent oly formában, hogy az illető hagyja abba. Ezzel automatikusan a Szeretet megbocsátásának az alapja le van téve.
Megrovás módszerét nem lehet általánosítani, mivel mindegyik egyéntől függ, milyen
forma a legmegfelelőbb. Van akinél elegek az élesebb szavak, másnál pld. szükséges lehet
a vallási kizárás egy bizonyos időre, sőt másnál kereszt megvonása is lehet.
Ezek a lehetőségek nem a roggyanás mélységétől függ, de attól, hogy az illető meg e
akar változni vagy sem. Ebben a pontban sokszor hibáznak. Nem vizsgálják az illető jó
vagy a rossz akaratát, de azt, milyen mértékben érintette önöket a cselekmény. Így gyakran
megtörténik, hogy az illető magába zárkózik, és ezzel nem jöhet létre a harmadik megbocsátás formája, a Tisztaságban lévő megbocsátás.
Amennyiben az illetőnek megbocsátottak Szeretetben és Igazságban is, ezután Tisztaságban is megbocsáthatnak. De mindig csak ezután, sosem azelőtt. Tisztaságban lévő megbocsátás jelenti, hogy az illető a viselkedése változásával olyannyira megváltozott, hogy
a Tisztaságával egyforma szinten van önnel, ezért nyugodtan egy asztal mögé ülhet önnel.
Keletkezik a kérdés. Mi hogyha az illető nem változik meg? Így lehetetlen megbocsátani sem a Szeretetben és természetesen az Igazságban sem. Ez az eset, sajnos, a leggyakoribb. Ebben az esetben nem marad más, csak várni, amíg az illető megtisztul, még hogyha
évszázadokig is tartana.
Most jön a következő kérdésük. Mi köze van a megbocsátásnak a megtisztulással, mivel
önök, a saját nézetük szerint, már régen mindenkinek megbocsátottak, melyek valamilyen
mértékben vétkeztek önökön?
Nem, ez nem igaz! Mindenkivel szükséges személyesen találkozniuk itt vagy a másik
parton és megbocsátani neki. De hogyha csak egy halvány emlékezet is önökben lesz, hogy
pont ez az ember megbántotta önöket, továbbá is egybe vannak bilincselve, mely csak akkor nyílhat meg, mikor ez a bilincs-bár erőszakkal is- el lesz vonva tőle.
Ám ez azt jelenti, hogy nem térhetnek haza, de csak a hazájuk küszöbére juthatnak.
Bár ez a bilincs nem a Földhöz köti önöket, hanem az illetőhöz, de nem húzza lefelé a közelébe. Önként csak akkor ereszkedhetne lejjebb, hogyha a küldetése alkotóeleme volna.
Most kavarodás van a fejükben, mert a megbocsátásról valami mást gondoltak. Ám
megfeledkeztek arról, hogy a fájdalmas megtisztulás folyamatában a bilincsek is szét lesznek darálva, tehát amíg megbocsátottak az Igazságban, önműködő Törvény hatásával megbocsátanak a Szeretetben és a Tisztaságban is.
Most megint kérdezni fognak. Hogy lehetséges, hogy a megbocsátás fonalai fékezik az
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emelkedésüket?
Nem, nem fékezik. Ezek a fonalak húzzák önöket fel és egyben azokat is, melyeknek
szükséges megbocsátani. Ez azért van így, mert ezek a fonalak szükséges hidak a felemelkedés megkezdéséhez. Ez az Isten Fia szavai pontos értelme: „Kinek megbocsátod bűneit,
meg lesz bocsátva, és kinek vissza tartod, annak vissza lesznek tartva.”
Ezért az Isten Fia Jézusnak is muszáj volt várni az isteni-lénytelen birodalom határán az
Atyája újjáegyesülése előtt, amíg meg nem érkezett másodszor a Földre és nem adta át
a missziót az Ember Fia kezébe. Ezzel ezeket a bilincseket is átnyújtotta és egyesülhetett az
Atyájával.
Ember Fia ezután a másik parton várt egészen a kiöntő megnyitásáig, ahol ezek a sötét
emberek bilincsei szétdarálódtak, és Ő trónusára ülhetett. Természetesen, ezek a megszabadulás fonalai már nem fognak hidakat alkotni azokhoz a lelkekhez, mert ezek ebből kifolyólag a megtisztító folyamatban elveszítik a tudatukat és szükséges lesz újonnan kezdeni
a fejlődésüket.
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93. HELYREIGAZÍTTÁS
Hogyha valami rosszat teszünk, tudják hogy helyre kell hozni. Egyben tudják, hogy az
anyagit az anyagiban lehet helyreigazítani. Azt is tudják, hogy valamikor a helyrehozás
szimbolikus is lehet. Egyben ismerős az is, hogy senki sem hozhat helyre semmit más helyett. Annak ellenére nem tudják a lényeget, helyreigazítás folyamatát.
Sokszor azt gondolják, hogy már a maga átéléssel valami automatikusan helyreigazodik.
Ez nem igaz. Arra, hogy valamilyen cselekmény helyére legyen igazítva, muszáj teljesíteni,
mint mindenhol máshol, három feltételt. Saját maguk meglátják, milyen nehéz egyszerre
teljesíteni őket.
Első feltétel az, vajon a konkrét cselekményt lehet e egybe csatolni a cselekedettel, melyet szükséges helyrehozni. Már ez a feltétel ritkán van teljesítve. Gondolják pld., hogyha
valaki, mondjuk, az ország rossz működése alapján éhezik csak azért, mert nem találhat
munkát, akkor valamit helyrehoz. Az ilyen cselekmény többnyire nem helyrehozás, de egyszerű jogtalanság.
Természetesen itt-ott megtörténhet, hogy az illető valamit helyrehoz, hogyha valamikor
pld. hasonlóan cselekedhetett, mint a jelenlegi ország kormány. Mivel az éhezés sosincs
akarva, mert ezzel a nem jó vér kisugárzása van támogatva, csak kivételesen jöhet számításba az éhezés.
Ahhoz, hogy megismerhessék, hogy a valamelyik cselekedet helyrehozás e, szükséges
megismerni a másodi feltételt is. Ez az, vajon az ember rájön e, hogy az, ami éppen történik neki, saját maga okozta a helytelen cselekedeteivel. Furcsa, hogy pont azok, melyeknek
valamit át kell élni, és tehát a cselekmény akarva van nekik, többnyire véletlenségnek veszik és fordítva, a véletlen cselekményt helyrehozásnak látják.
Többnyire a véletlen cselekmény van elcserélve, mely pld. a politikai körülményekből
indulhat, olyan cselekménnyel, mely saját belső akaratból indulhat ki. Természetesen, a tudatos feltétel megismeréséből, hogy mindenért saját magunk tehetünk, nem következik ki
automatikusan, hogy megismerjük, vajon ez vagy az a cselekedet helyrehozás e vagy sem.
Főképpen a szimbolikus helyrehozásoknál gyakran észre sem vesszük, mert senki sem fogja keresni pld. egy felemet zsebkendőben a valódi helyrehozást.
És itt kerülünk a helyrehozás harmadik feltételéhez, mely az „átélés”. Átélni jelenti élni
a jelenkort, tehát semmilyen cselekedetben nem keresni a múltat. Szóval hogyha valaki azt
gondolja, hogy a jelenlegi nehéz átélésével valamit éppen helyrehoz és ezért már szabadabbá érzi magát, még jobban összeköti magát! Akkor, még hogyha a konkrét cselekmény
helyrehozás lehetne, a belső beállítottsága alapján nem így történhet sőt ez a hozzáállás
még jobban megterheli az illetőt.
Keletkezik a kérdés, hogyan tudják meg, hogy valamit helyre e hoznak vagy sem. Egyszerű. A helyrehozásnál a lelkük könnyebbül és önök ﬁzikailag érzik ezt a könnyebbülést.
Hogyha ezután visszamenőleg, muszáj hangsúlyozni, visszamenőleg ránéznek az adott cselekedetre, megismerik, hogy pont ez volt az, mely lehetővé tette ezt az érzést. Olykor nagy
örömük lehet, hogy sikerült valamit helyrehozni, ami nagy reményt adhat a jövőbe.
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94. A NEHÉZANYAGÚSÁGBA VEZETŐ FONALAK
Sok fonál bilincseli és húzza önöket a sötétségbe. Valamelyik vastag mint a kötél, másik
vékony mint a pókháló. Rengeteg olyan mint az enyhe háló, látszólag vékony, de annak ellenére erős, mert sok, nagyon sok fonál alkotja. Nézzük meg ezeket a hálókat, mert ezek
pont azok, melyeket leggyakrabban nem is látják. A vastag kötelet észre veszik, vékonyat
könnyedén elszakítják, de a háló betakarja önöket mint a sötét köpönyeg, melyből nincs kiút.
Nézzük meg a fonalakat, melyek alkotják ezt a hálót. Meg lesznek lepődve, hogyha azt
mondjuk, hogy ezek az önök hamis kapcsolataik a férﬁak és a nők közt. Ez nem azt jelenti,
hogy ezzel a fonállal egybe vannak csatolva konkrét nővel vagy férﬁval, melyek sokszor
nem tartoznak a sötétségbe, de ez a sötét ruházathoz való egybecsatolás, melyeket szeretnék hogy a személyen legyen!
Ezek a hamis szenvedélyek ruházatai, sötét és erkölcstelen gondolatok, melyek ragadnak mint az iszap, és melyeket azokra a másokra rádobálták. Igaz, hogy sokszor viszonozták, és ezért egyben vannak más fonalakkal is, de nagyobb része azoké, melyeket így
bepiszkítottak, de belsőileg nem érintette ezeket. Így most lefelé húzzák önöket a hamis
gondolataik és cselekedeteik, melyek beburkolták önöket mint a pókháló.
Tévednek, hogyha azt gondolják, hogy ennek csak egy vastag kötélnek kellene lenni. Ez
többnyire szintén ott van, de más okokból. Erkölcstelen gondolatnál még nem szükséges,
hogy erős fonál legyen. Ez abban az esetben keletkezik, mikor ebben a viselkedésben az állatok alá süllyednek. Ekkor a fonál pókháló mellé a fonál is csatlakozik. Ám ezek elveszett
lelkek, melyek elpocsékolták a fejlődéshez való időt.
Sokan vannak, nagyon sokan. Ezekhez már nem muszáj hogy elérjenek ezek a szavak.
Nekik már késő. Az idő lejárt. Ezek a szavak csak azoknak vannak szabva, melyek még
nem birtokolják ezt a fonalat, bár teljes gyorsasággal közelednek hozzá. Azért teljes, mert
az a pókháló már úgy megvakította őket, hogy hamarosan ők is az állatok alá süllyednek.
Most megkérdezik, hogy még van e lehetőségük, mivel hogy már lejárt az idő. Igen.
Még ebben az egyetlen életben. Az utolsó életben lehetőségük van szétszaggatni ezeket
a fonalakat. Hogyha nem sikerül, muszáj lesz oda menniük, ahonnan nincs visszaút.
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95. A LÉLEK EMLÉKEZETE
Mikor a Földre érkeznek, szemükre szalagok vannak téve, hogy ne lássanak a múlt életeikbe. Ezt már tudják, de nem ismerős, milyenek ezek a szalagok és vajon mit is fednek.
Gondolják, hogyha nem lennének, a múlt életek pontos részleteit tudnák. Ez a legnagyobb tévedés! Különböző élet részletei csak anyagi átélés, melyek nem hagynak mély
nyomokat az ember lelkében. Ezek csak az emlékezet részei, mely az ésszel van összecsatolva. Ez a halál után szétkapcsolódik a test felbomlásával.
Természetesen az anyag enyhébb részeiben megmaradnak az emlékezetek, mert az ész
tovább létezik, mint az agy. Ez azzal is van adva, hogy az ész valójában egy központ több
eltéréssel az anyag minden szintjébe.
Szigorúan véve, az ész hamarább volt itt, mint az agy és az agy a működésével csak rácsatlakozik. Hozzá járul, vagy merít belőle és a halál után megint szétkapcsolódik.
Emberek az eszüket túltermelték. Ez nagyobbodással nyilvánult. Ez a túltermelés ebből
kifolyólag a durvaanygúságban is megmutatkozott az agy túlzottan nagy megnövésével
a kis agy rovására.
Most keletkezi a kérdés, hogy lehetséges az, hogy a némelyik ember részletesen emlékezhet a múlt életére. Sőt az úgynevezett hipnózis élmények is a konkrét embert érintik és
igazak, ami a múltat illeti.
Természetesen a hipnózis bűn, de most csak azt akarjuk hangsúlyozni, hogy csak azt
látják és hallják, ami tényleg megtörtént. Ez is az ész túltermelés következménye, mely képes emlékezni a haszontalan részletekre is. Az észnek kellene emlékeznie a múlt életekre is,
de mindig csak az olyan cselekményekre, melyek egyben a lélek emlékezetében is megmaradtak. Ám ezzel most kissé eltértünk.
Térjünk vissza a konkrét emlékezetek kérdéséhez. Ez nagyon egyszerű cselekmény.
Spontán emlékezetek esetében a lényszerűk elhozzák az anyagi emlékezetek fonalát a nevezett emberhez és egybe csatolják a mostani agyával.
Hipnózis esetében ugyanez történik azzal a különbséggel, hogy a lényszerűk nem önként csinálják, de a Törvény szerint cselekednek a nevezett ember kívánsága szerint. Maga
a hipnózissal és következményeivel nem fogunk ezen a helyen tovább foglalkozni.
Fonál eljutása az emlékezetekhez valójában a szalag lerántása a múlt anyagba. Ez az
egyetlen „szalag”, mely a múlt életek szempontjából oda vannak adva a lelkeknek.
Mindent amire a lélek az érzelmében emlékszik, ajándékként hozza magával. Csak
ezért lehetséges az, hogy már kis gyermekként is képes arra, amire évszázadokkal ezelőtt
a felnőttek sem voltak képesek. Természetesen nem észbeli ismeretekről van szó, de a művészetről. Ez pld. megmagyarázhatja a kis zseniális költőket.
Most kérdezik, hogy hogyan nyilvánulhat a lélek emlékezete a múlttal kapcsolatban.
Ebből sok példa van. Legkifejezőbben a más emberek társaságában nyilvánulhat, ahol
a lelkük kisugárzása vagy szimpátiát vagy ellenszenvet hívhat elő.
Ez nagyon kifejezően a kis gyerekeknél látható, melyek gyakran, látszólag ok nélkül elsírják magukat valamilyen személyek társaságában, melyek gyakrabban jönnek látogatóba,
még hogyha a legközelebbi rokonok is. És fordítva, a gyerekek gyakran mosolyoghatnak
teljesen ismeretlen emberekre is. Természetesen, egy idő után megszokják ezt a nyomást,
melyet az emberek jelenléte okozza és már többé nem sírnak. De nem azért van, hogy
a felnőttek megváltoztak volna, de azért, hogy a gyermek fokozatosan tanulta átélni ezeket
a helyzeteket saját magába és nem nyilvánítani őket.
A lélek emlékezet más megnyilvánulásai közé az erős érzelmi megrázkódtatások tartoznak, melyek ezután törvényesen minthogyha hajtják önöket azokra a helyekre, ahol átélték.
Itt az erős átélés nyomása részben előhívhatja az anyagi emlékezetek egybecsatolását.
Ez az oka annak, hogy valahol jól érzik magukat és tudatlanul új átéléseket keresnek.
Erdők, tengerek, templomok lehetnek stb. Úgyszintén megtörténhet, hogy az élmények oly
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erősek voltak, hogy igyekszenek kikeresni a konkrét országokat vagy városokat.
Az ilyen visszaemlékezés helyes, mert ekkor a földi cselekmény egybe van csatolva
a lélek emlékezetével. Ám hogyha feleslegességekben vesz részt, pld. „kicsoda micsodát
csinált valaha” ez már megint az ész művelete, mely a lényeget a porba akarja sodorni.
Ez, természetesen nem azt jelenti, hogy kivételesen némelyik lélek nem tudhatja meg,
kicsoda volt. Ám ezek kivételek és csak akkor történhet meg az ilyen, mikor tudva van,
hogy a konkrét lélek visszaélése nem jöhet szóba.
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96. KIRÁLYOK DICSFÉNYE
Az emberiség történetében sok olyan király volt, melyek az emberi mérték szerint „szentek” voltak. Tetteik a mennyekbe vannak emelve. Kevés esetben látni, mi is volt e mögött
elrejtve.
Biztosan ismerik a híres királyok neveit, melyek pld. XIV. Lajos, IV. Károly, Luxemburgi János vagy dicstelenül ismert VIII. Henrich. Arról, vajon mi vezette a szándékaikat, milyen feladatokkal érkeztek a Földre, semmit sem tudnak.
A királyok feladata, tehát melynek a Törvény szerint is királynak kellet lenni, mindig
volt, most is az és az is lesz-vezetni országát az Istenhez. Ehhez szükséges alárendelni minden földi cselekedetet is. Sajnos, túl kevés király volt olyan, mely a Törvény szerint lett volna. Mindet ismerik, mivel ők azok, melyek országukat óriási fellendüléshez vezették.
Mindenek ellenére ám ők sem voltak „szentek” és sok, nagyon sok hibájuk volt. Hiányosságok, melyekről ma már semmit sem tudni, mert a krónikák valami mást mondanak.
Nőcsábászokból álszenteket csináltak és azokból melyek mindig tisztelték az Isten Törvényeit, erkölcsteleneket tettek. Egyetlen király melynél nem tévednek a VIII. Henrich. Gyilkosként van kiábrázolva, és az is volt.
Így hát a Lajos XIV. nőcsábász, becsületes és hű férﬁ a feleségének, amíg az I. István
egyáltalán nem volt „szent”, mert elhagyta az első feleségét egy másik miatt. Igaz, hogy az
első hűtlen volt neki, de ezt az egyház eltitkolta, mivel másképpen az egyházi szabályok
szerint nem lehetett volna „szent”. És így mint a szent Hildegarda, melynek apácaként szeretője volt, a szent István is szeretőjével élt, gyermekeik is voltak.
Károly IV., az erényes férﬁ, mely kiépítette a Szent Grál kápolnáját a Karlsteini váron,
a Magasságokban lévő Grál Vára hasonmásaként. Hiszen innen származott, ezért ismerte
a hazáját… miközben szeretői voltak! Szent Istvántól különbözve, mely az első feleségével
nem élt, csak csendben tűrte maga mellett a IV. Károly egyszerre több nővel is élt és ősteremtettként megsértette a Tízparancsolatot, melyeket ő valaha, Mózesként, az embereknek
adta! Igen, az a Mózes, mely hűségesen teljesítette dolgait a Szipora feleségével és mely
minden életében megismerte, ki az Úr!
Kérdezik, hogyan lehetséges, hogy ősteremtettként megsértette a parancsolatot, és
szemforgatóan forgatják szemeiket az ilyen istenkáromlás felett? Már elfelejtkeztek, hogy
a Lucifer isteni-lényszerűként bukott és a Fehér Lovag őslelkiként úgyszintén? Csakhogy
amíg a IV. Károly megismerte a hibáját és kijavította, szent Hildegarda vagy a szent István
nem is vétkeztek, többieket a kiöntő felemésztette.
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97. SZENTEK KÉPMUTATÁSA
Mikor a szent István egyikben az előző életei közül saját magát szentelte, kitűnően mulatott
az eseményen. Pápaként sem törölhette el a szentelését, hisz annyi csodát művelt! Tudta,
hogy semmi sem történt, és hogyha valakinek előfordult, hogy a csoda megvalósult, az
imádság teljesítése volt, mely nélküle is teljesült volna.
Manapság más „szentek” léteznek, melyek állítják, hogy ők senkik, másik oldalon viszont kijelentik, hogy minden csakis az ő érdemük. Amíg a szent Péter szentként egy napig
viselkedett és ezután megint veszekedett a testvérével, az önök „szent embereik” folyton
szentesen viselkednek és végkép nem veszekednek. Így lehetne tovább folytatni.
Többsége azoknak, melyeket az egyház szentnek nyilvánította, egyszerű emberek voltak, melyek egyszerűen az Isten Törvényei szerint éltek. Természetesen, pontosan azért,
mivel e Törvények szerint éltek, minden körülöttük kivételes és csodás hatással volt. Valójában nagyon kevesen vannak, melyek a Törvények szerint élnek. Sajnos az ilyen emberre
mindig tíz olyan jutott, melyek csak szenten viselkedtek.
Manapság pont fordítva van. Azok, melyek az Isten Törvényei szerint élnek már végkép
nem hatnak bíztatóan az emberekre. Csak azok hatnak így, melyek szentnek teszik magukat. Azért van így, mert a Föld légköre mérgezett azzal, hogy az emberek többsége nem
ide való.
Igen, mindig léteznek emberek, melyek bíztatóak és egyben a Törvény szerint élnek. Ismerik őket, mint pld. a Kalkuttai Teréz anya. De nézzenek a tükörbe és kérdezzék meg saját magukat, vajon ilyen bíztatóan a legújabb „Miss” is kihat e önökre.
Bosszankodnak? Nyugodtan tovább bosszankodjanak!
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98. ISTENTELEN CSÁSZÁRNŐK
Királyok szentek, de császárnő egy sem. Furcsa. A nők valahogy nem sikerültek, amíg
a király trónusain voltak. Igaz, nem volt belőlük annyi mint a férﬁakból, önök szerint nem
is tartoztak oda. Kivételesen igazuk van. Király, férﬁ kellett hogy legyen és felesége királynő, királynő férje pedig király.
Nézzük meg közelebbről a vajon legismertebb császárnőt a történelmükben a Mária Teréziát. Elsőként az jut az eszükbe, hogy tizenhat gyermeke volt, de nem az, hogy bevezette
a kötelező iskolai részvételt. Biztos, oly sok gyermeknek nem kellet volna lennie és a legközelebbi életeiben meg kellett tanulnia, hogy a nő küldetése nem az anyai szerep. Ám ez
mellékes és csupán személyes nőnek az átélése.
Felvilágosult lépéseivel sokat jó felé irányított, és ezt pont azokban a pontokban, ahol
a férﬁ nem volt sikeres. Nem azért, hogy ő nem akarta volna bevezetni az ilyen dolgokat,
de azért, hogy a környéke nem fogadta volna el. Furcsán hangzik, mert a császárnak nincs
ellentmondás, de nem így van. Ellenállnak a császárnak, de a császárnőnek nehezebben,
főképpen mikor uralkodó természetű. A ﬁa II. József ezután folytathatta a reformokat
a férﬁak vonalán.
Sajnos, ebben sem értették meg a nők valódi küldetésüket a Földön. Továbbá is ugyanis
azt gondolják, hogy a nők nem tartoznak a nyilvánosságra, tehát úgy viselkedjenek, mintha
nem léteznének. Sajnos, sosem akarták hallgatni a nőket, ezért a női dolgokat is a férﬁak nak kellett megoldani.
Hamis a királyról való elképzelésük, mert azt gondolják, hogy király háborúkat vezet és
más királyokkal vitázik. Ám a királynak nem háborúk vezetése a feladata és végkép nem
szükséges hogy más királyokkal tárgyaljon, de királynak az Istenhez kell vezetnie az embereket. És királyt a királynő vezeti. Ez csak szomorú, hogy annak a pár császárnőnek ezt
nem engedték meg!
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99. OKKULTIZMUS, MÁGIA, HIPNÓZIS
Már volt említve, hogy az okkult iskolázás káros. Ironikus mosollyal néznek azokra, melyek az okkultizmussal foglalkoznak. Miért ironikus? Vajon az nem ironikus, mikor azok
mosolyognak, akik saját maguk végrehatják az okkultizmust? És azok felett mosolyoknak,
akik valójában nem is tudják, mi az a okkultizmus.
Az elképzelésük olyan, hogy az okkultizmus mindenféle mesterséges gyakorlatok. Nem,
ez nem igaz! A valódi okkultizmus valójában mágia. Ismerik az úgynevezett fehér illetve
fekete mágiát. Fehér mágia, mely segítőképes, és a fekete, mely káros. Lényegében nincs
köztük különbség, mert saját alapja mindegyiknek a más megszállás igyekezete.
Mágikus-okkult gyakorlatoknál a tudatos vagy tudatlan gondolatok rémképet alkotnak.
Tudatosan azok alakítják, melyek nyíltan foglalkoznak az okkultizmussal, tudatlanul több
millióan. Valamikor durvaanyagi segédeszközök segítik pld. tűk a babába, szerelmi ételek
a „szerelem” megszerzéséhez stb. Ezek a rémképek, melyeket tudatlanul alakítanak, sokkal
erősebbek mint valami tudatosan alakított mágus rémképe.
Legnagyobb emberek része azok, melyek a rémképeket tisztán gondolattal alakítják.
A rémkép akkor keletkezik, mikor valaki gondolatokat sugároz valaki másra. Ezeknek
a gondolatoknak muszáj alapból bennük lenni, hogy befolyásolja az illetőt. Gondolatok,
melyekkel valaki másra gondolnak szeretetben vagy „csak úgy” emlékezgetnek, elemzik
a tetteit anélkül, hogy akarnák befolyásolni, nem képesek rémképeket alakítani.
Rémkép egy gondolati alakulat, mely egybe van csatolva a szerzőjével egy bizonyos eltartó fonállal. A szerint mire volt létrehozva, mindig pontosan ahhoz érkeznek, akinek hivatottak, beavatkoznak a gondolatai világába és igyekeznek őt befolyásolni.
Például a szerelmi mágiánál igyekszenek a nevezettnek beszuggerálni, hogy valójában
szereti azt, mely így közeledik. Nem muszáj csak annak lenni, aki azt a rémképet alakította, harmadik személy is lehet. Sok olyan eset van, mikor ebből kifolyólag lakodalom a folytatás, főképpen akkor, mikor az adott személyek jóképűek. Ezek sokkal gyakoribb esetek,
mint első pillantásra tűnhetne. Lakodalmak nyolcvan százaléka ilyen, bár a rémképek legtöbbje tudatlanul voltak létrehozva. Majdnem minden válás az ilyen házasok közt történik.
A szerelmi rémképeknél szükséges megemlíteni, hogy sosem alakulnak a valódi szerelemnél, de mindig csak a gondolatnál: „Ezt a másikat meg kell szerezni!”
Szerelmi mágia a fehér mágia legtipikusabb képviselője. Más esetekből nagyon kevés
van, ezért nincs értelme foglalkozni velük. Ezek az esetek nem olyan károsak, pld. igyekezet a jó hivatás megszerzéséért, ﬁzetés befolyásolása, örökség befolyása vagy a választók
befolyása a választási kampányban.
Legrosszabb forma a fekete mágia. Egyetlen célja a megsemmisítés, hatástalanítás, megkárosítás. Ahogy már említve volt, a tűk szurkálása a bábuba is pld. ide tartozik.
Fekete mágia legrosszabb formája az, mikor emberek gyűlölnek másokat, irigyelnek,
megrágalmazzák másokat, pletykát terjesztenek. Az ilyen rémképek a legerősebbek és felelősek az emberek ezrei haláláért! A legrosszabb rémképek a pletykázásnál és rágalmazásnál keletkeznek, mert ezekben fűződnek egybe az irigység, gyűlölet és minden más rossz
akarat az összes résztvevőktől, melyek, bár ezeket nem terjesztik, hallgatják őket és csendben egyetértenek velük! Ez képmutatás, mely mint a páncél beburkolja a rémképet és nagyobb erőt ad neki. Erre gondolt az Isten Fia, mikor mondta: „Jaj nektek szemforgatók!”
A fekete mágiánál egy fajta rémkép keletkezik, melyet „lidérc” néven ismerik. Ez kizárólag gyilkos rémkép. A származójától indulva az áldozatához megy, melynek a közép-durvaanyagúsági teste fellazulása kezdetében, elalvásnál vagy éjszaka közepén, fojtja az
összekötő fonalat a közép és durvaanyagi testek közt. Többnyire sikeresen.
Sikertelen akkor, mikor az áldozat megismeri, hogy lidércről van szó. Ekkor az áldozat
lelkileg erősebb mint a tettes és a lidércet elzavarja magától. Ekkor a lidérc visszatér a tetteshez és őt támadja meg. Mivelhogy a tettes a szerzője, nem ölheti meg, másképpen a sa204
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ját szerző fojtása közben, mely élteti, gyengébb lenne és megszűnne, ami lehetetlen. Ezért
megtámadja a test érzékeny részeit, ami pár héten belül durvaanyagi betegséghez vezet.
A betegség következményei, természetesen halálosak lehetnek, de az már más cselekmény.
Áldozat a lidérc elhajtásával nem bűnlődik, mert nem a szerzője csak védekezett. Tettes
szenved a saját cselekedete alapján, ami a fordulat működés Törvény szerint van.
A lidérc nem bánthatja azokat, melyeknek a lelki származásuk magasabb mint a tettes
lelki származása, tehát pld. hogyha egy lelki szikrácska létre hozza a lidércet, ez nem képes
azonnal meggyilkolni egy tudatos lelket. Ennek ellenére felboríthatja az alvást, fojtási zavarok vagy kellemetlen nyomások keletkezhetnek.
Térjünk vissza az előadás elejére. Az volt mondva, hogy a mesterséges gyakorlatok
nem okkultizmus. Közelebb magyarázathoz szükséges megkülönböztetni két fajta gyakorlatot- természetes lelki gyakorlatokat és mesterséges gyakorlatokat.
Amíg ember az életében valamit tanul, nem érhet el magasabb képzést tanulmány,
edzés és praktikus gyakorlatok nélkül. Senki sem akarná a gyermektől, első osztályú diáktól, hogy bonyolult matematikai számolásokat számoljon annak ellenére, hogy adottságai
vannak ehhez. Egyedül szükséges erőltetni magát és dolgozni azon, hogy fokozatosan képes legyen mindehhez. Nem esik az ölébe csak úgy, még hogyha akarva is van, hogy kitűnő matematikus legyen.
Csak aki vet, arathat, csak az, aki erőlködik, szerezhet is valamit. Minden embernek
ajándékként az Istentől minden testének hallása és látása van adva, a lelkitől, lényszerű és
ﬁnomanyagi égészen a durvaanyag minden fokozatában.
Mindenkinek nem hogy joga, de kötelessége is ezeket az ajándékokat használni és ezzel
szaporítani az adottságát! Az ajándékok adva voltak az embereknek, tehát akarva van,
hogy lássanak és halljanak. De az ajándék használatát már az embereknek kell megtanulniuk.
Természetes lelki gyakorlatok ahhoz igyekeznek, hogy a lélek adottságai fejlődjenek.
Bármilyen segítőeszközök nélkül mint pld. drogok, vizualizáció, mantra mondása, mindenféle gondolatbeli eljárások stb., az embernek muszáj igyekeznie felfogni valami szavat vagy
hasonmást a teremtés más részeiből. Iskolai segédeszközként pld. a természetben lévő tartózkodás, teljes csend, sötét helység vagy csukott szemek. Legfontosabb meglazultnak lenni
és nem igyekezni görcsösen elérni a célt. A meglazítás utasítása a „Volt egyszer…” előadásban volt adva.
Mesterséges gyakorlatok közé mindenféle misztikusok gyakorlatai tartoznak – pontos
gondolat eljárás utasítások pontosan megadott szavakkal, vizualizációkkal, testi vagy lélegzeti gyakorlatokkal, melyek autóhipnózishoz vagy autószugeszcióhoz vezetnek. Továbbá
a psichoanalytikusok mindenféle eljárásaik, melyek bizonyos eufóriához vezetnek, szugeszcióhoz, valamikor egészen a hipnózishoz. Nagyon veszélyesek a némelyik „gyógykezelők”
eljárásai, melyek örömmel „érzékenynek” jelölik magukat, tehát melyek pontosan mint
a psichoanalitikusok a szugeszció és eufória szintjén dolgoznak.
Ezeknél a gyakorlatoknál bekövetkezik a test közép-durvaanyagi fokozatos kitolása
a durva-durvaanyagi testből. Az ilyen állapot a drogok használata után is elérhető, delíriumban, hipnózisnál, valamikor a betegség hatására is. A közép-durvaanyagi test ki van tolva a Föld legközelebbi környékébe, mely végkép nem fényes. A Földhöz csatolt lelkek
mozognak itt és itt van a hamis gondolat formák sötét vára *.
Legrosszabbak azok a helyzetek, mikor bekövetkezik csak a bizonyos eufória, tehát az,
amikor a közép-durvaanyagi test csak annyira van kitolva, hogy a lélek nem is veszi tudomásul. Ez a vallási odaadásnál is megtörténhet. Sötét vár fő terme látogatásának lehet nevezni.
A szugeszció esetében „jobb” a helyzet, a test „csak” a valamelyik belépő kapujába van
kitolva. „Legjobban” a klasszikus hipnózis bizonyul, mikor a közép-durvaanyagi testre
a Földhöz csatolt sötét lelkek lecsapnak és körbedobálják a sötét gondolataikkal. Sötét vár
* Előadás: „Gondolatok világa”
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ekkor nincsen meglátogatva.
Normális alvás esetén, de a betegség esetében is védve van a közép-durvaanyagi test.
Ez a védelem a súly és a hasonnemű vonzalom Törvényeiben rejlik. Ezekben az esetekben
a közép-durvaanyagi test csak oda mehet, ahová a Törvény szerint tartozik. Természetesen,
a Föld sötét környékébe is. De ide csak azok mennek, melyek tényleg oda tartoznak.
Többiek a kísérleteiknél bántalmat szenvednek. Legrosszabbul azok járnak, melyek az
ilyen kísérletekhez másokat rábeszélik, és azok, melyek ezt más személyeken csinálják pld.
a már említett psichoanalitikusok, hipnotizérok… stb.
Emberek, tanulják meg végre pontosa megismerni a fogalmakat és a szavakat a valódi
értelmükben. Hallgassák a lelki vezetésüket és sok minden kiderül.
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100. MIBEN REJLIK A HIPNÓZIS BŰNE
„Hipnózis bűne” előadásból, mely a Grál Üzenetben van tudják, hogy a hipnózisnál bekövetkezik a lélek lebilincselése, mely önként alávetette magát. Ám nem tudják, valójában
hogy is néz ki az ilyen lebilincselés, mert nem látják a nevezett ﬁnomanyagi cselekményeket.
Takarjuk kissé el ezt a titkot és gyerünk a sötét részekbe, hogy a valódi cselekedet saját
szemre lássuk.
A Földön kezdődik a hipnotikus szeánsz. Hipnotizőr mondja a képleteit és a hipnózisba
ejtett ember megkezdi az ellazulását és elalvását. Ebben a pillanatban a másik parton a nyugodt légkörrel szemben bekövetkezik a rohamos mozgás. Védelem nélkül megjelenik itt az
ember lelke.
Védelem, mely a nyugodt alvás esetében meg van, egy ﬁnomanyagi köpeny, melyet
a lényszerűk a vállakra teszik, hogy felruházzák az itteni szintek ittléteinél. Ezt a köpenyt
csak az a lélek kaphatja, melynek alszik az anyagi teste, ezt is csak akkor, mikor ez az alvás
természetes.
Ám most nem alszik el természetesen. Hogy képes legyen hallgatni a hipnotizőr intéseit, muszáj a tudat egy részének a durvaanyagi testhez csatolódni. A lényszerűk nem adhatnak vállára semmilyen köpenyt.
Teljesen meztelenül van hipnózis alatt az ember a másik parton anélkül, hogy tudna is
valamit erről. Ekkor közelednek hozzá a sötét, alacsony szintek lakosai és nehéz bilincseket
tesznek a kezére és lábára. Némelyikük egyben megpróbálkoznak megszállni őt, ami sokszor sikerül is. Az áldozat önkéntesen alávetette magát valaki másnak, ezért rabságul lehet
ejteni.
Ezalatt a lényszerűk, teljesítve a Törvényt meghozzák ehhez a lélekhez azokat a hasonmásokat, melyeket kívánja látni a hipnotizőrje. Ezek a hasonmások valódiak és a valódi
cselekedeteket mutatják, melyeket ki akar deríteni a hipnotizőr, miközben egyikük sem látja, hogy a sötét lelkek már befejezték a munkájukat, és a hipnotizáltat erős láncokkal magukhoz csatoltak.
Véget ér a hipnotikus szeánsz és mindketten, hipnotizőr és a hipnotizált is meg vannak
elégedve, mivel megtudták azt, amit akartak. Miközben hogy a hipnotizált valójában mást
láthatott, mint amit kívánt, nem tudja senki közülük.
Egy idő után a hipnotizált megkívánja az újabb dolgok megismerését egyedül, és eldönti, hogy autóhipnózisban megpróbálja. Cselekmény a másik oldalon teljesen egyforma, tehát a kezeire és lábaira további bilincsek gyarapodnak, melyekkel mások és mások
csatolják őt magukhoz.
Lényszerűk eközben meghozzák szeme elé a hasonmásokat, melyeket a hipnotizőrje,
ebben az esetben ő maga, kívánta látni. Semmi sem különbözik ez előző hipnózistól, csak
az, hogy a tettes és az áldozat egy és ugyanaz a személy.
Egy napon eljött az ember, mely hipnotizáltatta magát, távozása. A földi halála idejében
látja, hogy a kezei és lábai sok bilincsel és lánccal vannak csatolva, melyek lefelé húzzák
őt.
Szabad választása volt, hogy rabszolga lett, ezért most ez teljesítve van. Süllyed oda,
ahol a rabszolgatartói vannak. Ezek nem a volt hipnotizőrök, de azok, melyek valaha a hipnotizőrnek közvetlenül tanácsoltak, hogy szerezze meg az első áldozatokat. Maga a hipnotizőröknek is ide kell érkezni, mert az áldozataikhoz vannak csatolva, és szintén rabok
lesznek.
Pontosan úgy mint a valamikori rabok a Földön, ezek a rabok is ki vannak adva az uraiknak kegyelem nélkül. Eltérésben tőlük ám bármikor megszabadulhatnak. Elég, hogyha
megértik, hogy önként vannak itt. De ez ritkán történik, mert leggyakrabban csak a káromkodást hallani a nem kiérdemelt bűnök miatt.
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101. LÉLEK MEGBILINCSELÉSE A MESTERSÉGES
GYAKORLATOKNÁL
Lélek megbilincseléséhez a hipnotikus szeánszok közben már volt ﬁgyelmeztetés. Nézzük
most a cselekményt, mely bekövetkezik a mindenféle összpontosító vagy felszabadító mesterséges gyakorlatoknál, meditációknál, psichoanalízisoknál, terápiáknál, egyéb pld. idegen
nyelvek oktatásánál az úgynevezett alfa szinten vagy a jógai gyakorlatoknál.
A hipnotikus alvással ellentétben, melynél az ember teljesen elalszik, ez egyéb felszabadulási gyakorlatokat hasonlíthatjuk a hipnotikus elalvás folyamatához. Fokozatosan a ﬁnomanyagúságban felbukkannak test egyes részei, természetesen, ahogyan a hipnózisnál,
védelem nélkül.
Hasonló cselekedetek olyan gyakorlatoknál is bekövetkeznek, melyek az összpontosításra vannak bealítva, mint pld. mantra mondóka, merev összpontosítás a vallásnál, durvaanyagi segédeszközök használata pld. inga vagy a templomokban történő mechanikus imák
mondókázása. Ezeket a gyakorlatokat hozzá lehet hasonlítani a hipnotikus elalvás folyamatához. Ide tartoznak még a cirkusz előadásai is, melyeknél a cirkuszos „magnetikusan”
a testén tartja a nehéz tárgyakat vagy meghatja a kanalakat.
A nem védett ﬁnomanyagi test részekre azonnal rávetődnek a sötét lelkek, melyek
a Föld közelében vannak és igyekszenek megkapaszkodni. Fokozat szerint, vagy jobban
mondva, az adott relaxáció vagy összpontosítás mélysége szerint hosszabb vagy rövidebb
időre ez sikerül is nekik. Azonnal igyekeznek magukhoz csatolni őket erős kötelekkel vagy
láncokkal. Bár nem mindig sikerül tökéletesen, ezek a bilincsek megmaradnak a testen, így
hát a gyakorlatok folytatásánál nyugodtan folytathatják. Ám gyakran sikerül mindjárt első
alkalomnál.
Most képzeljék el, hogy az ilyen megbilincselt ember gyógy gyakorlatokat végez más
embereken. Leggyakrabban a mindenféle mágneses gyógyításokról van szó, mint pld.
„kozmikus energia”. Az ilyen úgynevezett gyógyításnál a „gyógykezelő” nem adja a szükséges mágnességet közvetlenül, csak közvetíti a sötét lelkek mágnesességeit, melyek megbilincselték ezzel.
Hogy ez működhessen, szükséges a sötét lelkek és a „gyógykezelő” energetikus központjai, csakrák közti egybecsatolása. Ez az úgynevezett szentelési aktusoknál történik, mikor a „szentelő” az aura behatolását megjelöli egy bizonyos szimbólummal, tehát
megzavarja, és ezen a megzavaráson keresztül csatlakozik a sötét lélek. E szimbólumok
többnyire mindenféle villám vagy egyéb meggörbített vonalak jelei, sosem egyenlő szárú
keresztek, mert ezek a sötét lelkeket elzavarják.
Legrosszabb energiai beavatkozás az úgynevezett kígyó erejének mesterséges megnyitása, mivel ezután a sötét lélek közvetlenül megszállhatja az összes energiai központot.
Most nézzük meg a cselekedeteket, melyek játszódnak, mikor az ilyen „gyógykezelők”
igyekszenek gyógyítani. Páciens önkéntesen adja önmagát, ezért a lényszerűk teljesítik
a kívánságát. „Gyógykezelő” megkezdi az energiai kihatását, ami annyit jelent, hogy a pácienst körbe veszik a sötét lelkek, melyek egybe vannak csatolva a „gyógykezelővel”, és
megkezdik az energiájuk kihatását a páciens iránt. Lényszerűk, hallgatva a páciens óhaját,
feltárják a ﬁnomanyagi testét, melyet a sötét lelkek azonnal magukhoz csatolják hasonlóan
mint a „gyógykezelőt”.
Természetesen, látva az adott személy gyógy gondjait, egyben elhárítják a ﬁnomanyagi
beteg alakulatokat, tehát a páciens durvaanyagilag jobban érzi magát és a „gyógykezelőnek” be vannak biztosítva az elégedett páciensek.
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102. MESTERSÉGES GYAKORLATOK
Gyakran említettük, utoljára a „Lélek megbilincselése…” előadásban, hogy a mesterséges
gyakorlatok hamisak, mivel késleltetik a lelket a Magasságokba irányuló szabad felszállásától. Futónövényként körbetekerik, megbilincselik és a mélységbe szakítják, ahol nehezen
szükséges átélnie, mit vetett a cselekedeteivel, tehát a saját kényelmességével és lustaságával.
Igen, így van ez, mert a mesterséges gyakorlatok valójában csak a lélek lustasága, melyet láncolja az ész és kényszeríti keresni azt a legmagasabbat csak az értelemben.
Nézzük meg közelebbről, mi minden tartozik a mesterséges gyakorlatok közé, hogy
megszabadulhassanak, mert anélkül nem szállhatnak a Magasságba.
Megint szükséges ismételni ezeket a dolgokat, bár már minden oda volt adva, de önök
nem keresték komolyan azt, amit kellet volna. Minek volt adva a „Volt egyszer…!” előadás, hogyha ezeknél a szavaknál nem lángol az érzésük és nem frissíti meg lelküket, hogy
az emlékezeteket hozza meg az elő átélésre?
Ahelyett agyilag keresik az emlékezeteket, minek segítségével igyekeznek mesterségesen felébreszteni a lelküket. Görcsölve igyekszenek a lelki átéléshez és nem is veszik tudomásul, hogy ezzel csak a földi ész van erősítve, miközben minden lelkit nagy távolságokra
elzavarnak maguktól.
Görcsös lett ez az emberiség, görcsös mindenben amit csinál. Ez a legrosszabb mesterséges gyakorlat manapság, mely megszállta az egész emberiséget. Az élet minden részében
nyilvánul, lehet ez munka, pihenés, mulatás, étel.
Munkában rohannak és görcsösen igyekszenek megmutatni, hogy önök a legjobbak,
mert a felettesei így kívánják. A vezetés görcsösen igyekszik bebizonyítani az alantasoknak, hogy csak ők az egyetlen és helyes, mely tudja hasznosan vezényelni a vállalatot.
Azok, melyek ellenállnának, hamar megértik, hogy az ellenállásukkal csak a munkájukat
veszítik el, így inkább mindenki alkalmazkodik.
Hazugság és hamiskodás, mely rejtőzik e mögött, mélyen beavatkozik ez ember belsejébe és egészében áthatolja. E cselekmény következménye olyan, hogy a hiba kiderítése esetében nem az a bűnös, aki hibázott, de az, aki kiderítette.
Természetesen nem minden hibát lehet eltakarni és nem lehet mindig mást okozni.
„Egyszerű” munkásnak ám nem szabad kideríteni, mindig csak a felettesnek. Hogyha véletlenül hibázik az igazgató, mindenkinek muszáj szemet hunyni, vagy a hibát magára vállalni.
Nézzük tovább azt, hogy nyilvánul ez a görcsölés a magán életben, sőt pihenés közben
is. Itt már nem kellene hogy az ember színészkedjen, de nem képes rá. És ezért továbbá
színészkedik az ismerősök találkozásánál is, sétálás közben vagy színház látogatásánál.
Folyton mosolyog és mutogatja a kellemes arcát, csakhogy mások ne látják, hogy valójában dühös sőt őrjöng.
Görcsölés a gondolatokban is nyilvánul, mesterségesen igyekszenek megtartani a gondolataikat tisztán vagy görcsölve teljesítik a feletteseik szabályait. Még az úgynevezett lelki
tevékenységben is, templomok vagy vallások látogatásainál, görcsösen igyekszenek nem
zavarni, amivel csak erősítik azt a hamisat, ami önökben van.
Megfeledkeztek arról, hogy megsegítheti önöket az őszinte imádság. De itt is gond van,
mivel az imádságaik is görcsösek.
Csak a ritka magán életük pillanataiban képesek eldobni ezt a maszkot, ami viszont oly
nagy nyomást kelt, hogy többnyire a szomszédok iránt veszekedésével végződik, partnerével, gyerekeivel, sőt öngyilkossággal is. Pontosan az öngyilkosságok növekvő létszáma riaszthatta volna önöket, hogy ez a nyomás kibírhatatlanná válik.
Ezek nem csak a felgyülemlett problémák, melyeket az ember szeretné megoldani, de
sokkal gyakrabban az Igaz nyomása, mely feltartóztathatatlanul a felszínre törekszik. Ám
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az ész nem akarja ismerni az Igazat, ezért inkább megsemmisíti az embert, mint megengedje, hogy az ember megszabaduljon.
Ez a cselekmény sokkal rosszabb mint a hipnózis, meditáció vagy más ismert mesterséges gyakorlatok formái, mert az embert csak megbilincselik. Görcsölés a lélek állandó alvásához vezet, melyből egyedül nem képes sosem felébredni.
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103. A MEGSZÁLLOTTSÁG VESZÉLYE
Bibliában olvashatják, hogy az Isten Fia Jézus a megszállottat meggyógyította úgy, hogy ráparancsolt a sötét lélekre, hagyja el a megszállottat és menjen a sertés csordába. Ez a hasonmás teljes mértékben ábrázolja, mi is az a megszállottság. Mivelhogy az emberek nem
értik a lelki hasonmásokat, megközelítjük önöknek ezt a cselekményt.
Tudják, hogy az emberi lélek egy fonál segítségével van egybe csatolva a testel, mely
a közép-durvaanyagúságban van megszőve. Ez a fonál rugalmas és engedi, hogy az alvás
közben ez ember megszabaduljon a testétől és ebből kifolyólag átélje a teremtés enyhébb
részek cselekményeit, miközben illető köpenyt visel.
Amíg ezekbe a részekbe természetellenesen kerül be, nem viseli ezt a köpenyt. Ezennel
magára van hagyva a túlvilág minden lakosára. Sokan ezek közül kívánják a durvaanyagi
megnyilvánulást, miközben szeretnék birtokolni a durvaanyagi testeteket. Nem mindig van
lehetőségük a megtestesüléshez, ezért fogadják a mesterségesen elhagyott test elfoglalása
lehetőségét.
Ahhoz, hogy az ilyen testet foglyul vegyék, szükséges a csatoló fonál, mely nincs a birtokukban. Ám képesek előállítani ezt a nekik megfelelő ember vére kisugárzásából, mely
elhagyta a testét. Ez nem ugyanolyan fonál, mint az ember lelkéé, ezért nem szoríthatják ki
a testből teljesen, de eléggé hasonlít és meglehetősen elég ahhoz, hogy a betolakodó a testben maradhasson.
Kihasználva a rövid pillanatot, mi alatt a test magára van hagyva, az ilyen lélek betolakodik és ennek következtében akadályozza az eredeti tulajdonos belépését. Ám ez vissza
akar térni, nem szeretne örökké aludni és többnyire elkezd harcolni a betolakodóval.
Test ébredezik, mert a lélek már nem alszik, de a valódi tulajdonos nem biztos hogy
uralja, a fonalával csak az életénél tartja. Aszerint, ki milyen erős, az ilyen testben cserélődhetnek vagy nem is cserélődnek mindketten.
A megcserélésnél bekövetkezik, természetesen, az ember viselkedés változása is, ami
a különböző lelkek eltéréseiből következik. Ezek az ismert skizofrénia vagy az úgynevezett
egyéniség elágazásai. Amíg ezek a lelkek hasonlóak,
lehetséges, hogy ezt a cserét
senki sem veszi észre.
Valamikor az ilyen megszállottság csak rövid idejű emlékezet vagy tudat kieséssel nyilvánulhat, és pedig akkor, mikor a lelkek cseréje nem következik be. Természetesen, mikor
bekövetkeznek a cserék, az emlékezet kihagyás teljesen egyértelmű.
Az emberi lélek nem testesülhet az állati testbe, ezért a sötét lélek sem valójában nem
mehet a sertés csordába. Az emberi lelkeknek, melyek megszállják a másik embert, nagyon
gyakran már nem emberi, de állati kinézetük van, melyek sertésre hasonlítanak. És így, mikor az Isten Fia ráparancsolt a sötét léleknek, hogy a sertés csordába menjen, semmi mást
nem mondott neki, csak hogy a többi lélekhez menjen, melyek egyenlők vele.
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104. VÁMPÍROK ÉS KISZÍVÓK
Sokan már bizonyára találkoztak olyan emberekkel, melyek szívták az életadó energiájukat.
Jogosan „energetikai vámpírokként” nevezték őket. Nézzük meg közelebbről, vajon milyen
emberekről van szó, és arra, hogy hogyan védekezhetnek.
Hogyha látják a közép-durvaanyagúsági testeket, könnyen észlelhetik, hogy ezek a lelkek az egyik legsiralmasabb lelkek közé tartoznak, melyek léteznek. Ez azért van így, mert
teljes mértékben elzárták maguktól az Isten Ereje dagályától, mi nélkül nem létezhetnek.
Ezt a hiányosságot igyekszenek merítéssel bepótolni a más emberek energiáiból.
Most kérdezhetik, miért nem veszik el a részüket az Isten Erejéből, mely fenntartja a teremtést. A válasz egyszerű, de borzalmas. Ezek a lelkek oly mélyre süllyedtek, hogy az Isten Ereje közvetlen merítése azonnal elszédítené őket, és megfosztaná a tudatuktól.
Legnagyobb szenvedésük akkor van, mikor nem találhatják meg a megfelelő áldozatot.
A megszállottságtól eltérően az áldozatnak lelkileg nagyon tisztának muszáj lenni, mert
csak a tiszta Isten Ereje, bár természetesen gyengébb és lelki formába alakított, fenntarthatja az életüknél.
A megszállottságnál más cselekményről van szó, amelynél a sötét lélek bár kitolja az
eredeti tulajdonost a testből, de az Isten Erejét képes meríteni közvetlenül a Forrásból. Tehát az olyan lélek elnyomásáról lehet szó, hogy végkép ne is nyilvánuljon, és ha igen is, ak kor csak korlátoltan. A vámpírságnál fordítva, a vámpír igyekszik az áldozatát a legébrebb
állapotában tartani, hogy hosszú távon meríthesse a kellő élet energiáját.
Vámpírok, melyek a földi testekben vannak, kutatják azokat a legtisztább lelki egyesületeket, mert ott nehezen kideríthetők. Sok tíz emberekkel körbe véve képesek élősködni
egyszerre mindenkitől oly módon, hogy az áldozatok nem is veszik észre az életük energia
csökkenését.
Valamikor mégiscsak nyilvánosan is megmutatkoznak, például azzal, hogy ezekből az
egyesületekből elkezdenek tudatosan távozni azok a legtisztábbak. Hiányzik az erejük, és
hogyha nem akarják elmondani és maradni szeretnének az egyesületben, erő hiányosságban szenvednek, minek következménye a különféle betegségek, melyek fáradsággal vannak
kísérve, kimerültség és a szervezet levertségével.
Nem szükséges jobban belemerülni az ilyen lelkek megnyilvánulásaikba. Az álcázásuk
nemegyszer oly hatékony, hogy szinte észrevehetetlenek. Sokkal hatékonyabb megtanulni
védekezni úgy, hogy nem fogják szívni önöket abban az esetben sem, hogyha közvetlen
mellettük lesznek.
Hogyha ezt megtanulják, nagyon hamar kiderítik őket egymás közt, ami a gyors bukásukat jelenti majd. Ez lesz egyben az egyetlen segítség is, melyet adhatnak nekik, mert csak
ebben a hiányosságban érthetik meg talán, valójában mi is hiányzik nekik, és így megtalálhatják az első lépésüket a saját mentésükhöz.
Önök egyetlen mentségük abban rejlik, hogy nem fogják megnyitni karukat egész szélességében mindaddig, amíg meg nem ismerik azt a másikat. Ehhez nem szükséges együtt
lenni tíz vagy száz órákat, de elég belsőileg átélni az érzési hívásának úgynevezett első benyomását. Nem szabad, hogy az érzésük be legyen takarva, mert amúgy képtelen lesz
a ﬁgyelmeztetéshez. Azután ám, mikor képesek lesznek ehhez, tökéletesen védve lesznek,
mert a lelkük saját maga beburkolja magát az ilyen egyenetlenség esetében.
Természetesen, az ilyen érzési átélés mély nyomokat ereszt, ezért önöknél marad az
erős védelem az esetleges más találkozásoknál is. Ám hogyha az első találkozásnál nem
voltak erre képesek, most tízszer olyan erősen muszáj igyekezni, hogy az érzésükkel leküzdjék az ész benyomásait, melyek az ilyen lelkek sok találkozásuk alapján, eltompították
az érzékelésüket.
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105. LÉLEK ŐRÜLTSÉGE
Mit képzelnek a lélek őrültsége alatt? Sok embert képzetlennek tartanak és psichiátrián kezeltetik. Aki nincs észileg rendben, ezt egyszerűen „bolond” szóval jelölik meg, és azt akinek az esze teljesen be van takarva, őrültnek szólítják. Mindent az ész szempontjából
bírálnak! Nézzük meg most a lélek szempontjából.
Gyerünk egy retardált gyermek csoporthoz. Szépen játszanak, festegetnek és a színvonalukhoz képest szépen dalolnak. Az érzésük nyílt. Milyen őrültség? Többsége az ilyen
formában tanulja a valódi alázatot és többnyire ez az utolsó életük ezen a Földön, miután
felszállnak haza, a paradicsomba.
Természetesen, olyanok is találhatók köztük, melyeknek zárkózott az érzésük. Ám ezek
sosem nyilvánítsák ki a művészeti tehetségüket, a lelkük sötét. Leggyakrabban olyan lelkekről van szó, melyek drogoztak, vagy más formában mérgezték a saját testüket. De nem
olyan lelkek, melyek ezeket a drogokat vagy mérgeket másoknak adagolták volna. Annak
ellenére, hogy ezek a lelkek sötétek, nem mondhassuk róluk, hogy őrültek, mert csak saját
maguk ellen cselekedtek.
Nézzük meg a következő csoportot. Azok lesznek, melyeket „bolond” szóval címkézik,
tehát azok, melyek képesek valamire, de meg vannak fosztva a saját felelősségükről. Olyan
ember csoportot találhatunk itt, melyek veszélyesek lehetnek a környéküknek. Nincsen művészeti adottságuk és lelki szempontból tényleg őrültek.
Ebbe a csoportba azok is tartoznak, melyek nincsenek megfosztva a saját felelősségüktől, de valójában olyanok – gyilkosok, rablók, katonák, hóhérok és hasonlóak, amíg haszonleső okokból gyilkoltak vagy az ilyen szükségletből. Nem sorolhatók ide az olyan
emberek, melyek vallási fanatizmus okából gyilkolnak. Tolvajok is ide tartoznak, tehát
azok, melyek nem gyilkolnak, de annak ellenére nem cselekednek helyesen. Ezek szintén
sötét lelkek a lelki örültség alsóbb stádiumában.
Következő nagy csoport az úgynevezett ártalmatlan bolondok és álmodozók. Sok olyan
lélek tartozik ide, például gyermek nemzetek, primitív afrikai, ausztrál, dél amerikai törzsek vagy a minden kontinens primitív nemzetiségi népcsoportjai. Ide sorolhatók a mindenféle alvó lelkek is az összes nemzetből, de a költők is és főképpen a fantasztikus
regények olvasói.
Ám ne tévesszék a fantasztikus irodalmat, mely a irreális hasonmásokat és cselekedeteket mutassa, azzal az irodalommal, mely megjósolja a jövendő cselekményeit, mint pld.
a Jules Verne, vagy Karel Csapek könyvei.
Az álmodozó csoport lelkeit megtévedetteknek is nevezhetjük, annak ellenére köztük
kevesen sötétek. Egyikük sem őrült.
Az őrült lelkek közt vallásos fanatikusok sorolhatóak azoktól a legrosszabb fokozatoktól, mint az inkvizíció, égészen a látszólag ártalmatlan misszionáriusokig. A misszionáriusok közt szükséges szigorúan értékelni minden egyént, mert nem minden őrültek, de sokan
az álmodozók csoportjába sorolhatóak, tehát az megtévedt lelkekhez.
Különleges őrültség esete, nem egyedi, a vagyon iránti őrültség. Sokszor a szegény emberek olyan tárgyakat tartanak, melyek nem szükségesek és melyek eladásával megsegíthetnék a helyzetüket. De erre nem képesek, mert ezután nem lenne.
Következő őrültség formája a kormányozás, hatalom vágy. Azzal nyilvánul, hogy
a megsújtott lélek azt gondolja saját magáról, hogy neki muszáj mindenről dönteni, hogy
bizonyos szempontban pótolhatatlan, ha nem mindjárt tökéletes. Annak ellenére, hogy nem
győz mindent amit csinál, bármilyen segítséget elutasít, mert elveszítené az áttekintését és
nem irányíthatna mindent egyedül.
Nagyon sok őrültség forma létezik. Idézett példák csak a legkifejezőbbek voltak. Kevesebb ismert közé a saját nézet lemondása tartozik a „vezetők” javára, lehetnek politikai, lelki, sport vagy mások is, vagy vak szót fogadás saját gondolkodás nélkül. Példaként elég
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említeni a néptömegeket, melyek hódolják a diktátorait és nevükben a legszörnyűbb dolgokra is képesek.
Legkevésbé ismert őrültség formája a nem durvaanyagi gyilkosságok. Ide tartoznak
nem csak a pletykák, rágalmazások, de az ilyen gondolatok is sőt irigykedő tekintetek is.
Pletykák és rágalmazás gyökerei az irigységben vannak. Minden irigység egy befejezett
lelki gyilkosság tekintet nélkül, hogy most az érzelmi, gondolati szóbeli vagy más formájában történik. Az irigység esetében, bármi is lehet irigyelve bárkinek, egy ﬁnomanyagi fegyver alakulata keletkezik, mely támadja az áldozatát.
Irigység az eredeti hasonmásában egy érzés, mely a másikat el akarja távolítani, hogy
az, aki irigyel valamit, megszerezze azt, amit irigyel. Irigység a gyűlölet édesanyja. Minden
irigység egy idő után átkel gyűlöletbe, melynek leggyakoribb formája az istenkáromlás
pld.: „Hogy létezik…!”
Az ilyen gyűlölet kétszeres lelki gyilkosság és rablás egyben, mert az első gyilkosság
a kezdet pillanatában történt, mikor a gyűlölet még csak irigység volt, és a másik rablási
gyilkosság, az átkelés pillanatában az irigységből a gyűlöletbe.
Gyűlölet ﬁnomanyagi formája nem csak egy új fegyver, de fantom is, melyet „lidércként” nevezik. Ez a fantom éltetve a gyűlölettel megy a céljához, és meg akarja az áldozatát fosztani. Ezért a lidérc elsőként elkezdi az áldozatát fojtani azzal, hogy megszorítsa
a közép és durvaanyagi testek közti fonalat. Kilencven százalékban bekövetkezik a durvaanyagi halál bármilyen tünetek nélkül, amit az orvosok „ismeretlen okokból történő hirtelen halálnak” nevezik el. Ezzel egyben befejeződött a rablás is, mert az áldozat elveszítette
azt, amit birtokolt, még hogyha csak a remény is lett volna.
Őrültség az Isten elleni cselekmény, Fényesség elleni, Igaz elleni! Nem azok, melyeket
önök így jelölnek őrültek, de azok, melyek lelkük oly sötét, hogy már nem képes semmi
mást csinálni, csak gyűlölni!
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106. MAGMAGYARÁZHATATLAN JELENSÉGEK
A környékükben már sokszor találkozhattak az olyan jelenségekkel, melyekkel a tudomány
nem tud mit kezdeni. Példaként nevezhetnénk a távoli kanál meghajtását, „mágneses” vasaló megtartása a testen, tárgyak áthelyezése, úgynevezett UFO észlelése radarokkal vagy
fényképezőgépekkel, találkozás a földönkívüliekkel vagy karikák a gabonában.
Szédítéseken kívül, melyeket a feltűnést keltő emberek csinálják, valójában léteznek
igazi jelenségek is a mindegyik említett kategóriában. Nézzük, hogy keletkezhetnek.
Legegyszerűbb magyarázat a gabona karikáknál van. Mivelhogy az emberek a tetteikkel
kirabolták és bepiszkították a földet és a légkört is, a lényszerűknek muszáj néhanapján
pontosan kör alakú sugárzókkal kisegíteni a Föld megsemmisített kisugárzását. Ebben az
esetben légi forgóval megalkossák a gabonában lévő karikákat.
Hasonlóan lényszerűk közreműködnek az emberekkel a víz keresésénél és a geológiai
zónák megállapításainál, melyeket a „sárkány erek” fogalomként ismerhetik. Csak abban
az esetben segítik az ehhez hivatott embernek rácsavarni a fűzfa ágat azon a helyen, ahol
földalatti víz található vagy geológiai zóna. Abban az esetben, mikor nem hivatott ehhez az
ember, vagy más segédeszközöket használ mint fűzfa ág, például mindenféle ingák stb.,
nem a lényszerűk segítenek, de ezeket a tárgyakat a Földhöz rögzített sötét lelkek mozgatják.
Hasonlóan ahogyan az ingánál, minden más már említett jelenség kategóriákban a sötét
lelkek nyilvánulnak. Jön a kérdés, vajon hogy mozgathatják a durva-durvaanyagi tárgyakat,
hogyha nincs durva-durvaanyagi testük. És pont itt vesszük ﬁgyelembe a vér kisugárzása
titkát.
Abban az esetben, mikor az emberek valami hamisat sugaraznak magukból, mint kíváncsiság vagy szenzáció óhaj, a vér kisugárzásuk úgy változik, hogy a sötét lelkek energiát
meríthetnek belőle, és kialakíthatják az energiai durva-durvaanyagi testüket. Ezzel a testel
aszerint milyen sokan vannak és mennyi energiát voltak képesek meríteni, képesek mozgatni a durvaanyagi tárgyakat pld. a cirkuszi előadásoknál, vagy mikor mozgatják az asztalt,
könyvet vagy poharakat.
Hogyha az ilyen lelkek környékében jelen van a megfelelő sugárzás, képesek az ilyen kisugárzásból kialakítani még tömörebb durva-durvaanyagi testet. Ilyen kisugárzást olyan berendezések biztosítják, melyekben robbanás keletkezik, mint pld. a motorok. Továbbá
a bombák robbanása vagy piros neon világító csövek is. Azért pirosak, mert a kisugárzó
szín a rezgésszámával buzdítja az érzékiséget, elhárítja az erkölcsi gátlásokat és növeli
a „vér iránti szomjúságot”. Ezért a forradalom színe is piros.
Amíg a lélek teste a sugárzásból van, képes magához húzni az anyag enyhe részecskéit,
mint pld. pici korom, por vagy piszkos víz pára részecskéi, mely pld. a repülők közt keletkezik. Így következik be, lehet mondani, a lélek anyagivá változása. Mivel egy sötét lélek
kicsi, nincsen meg a megfelelő ereje. Ezért van a materializációnál több tíz vagy száz lélek,
és így együtt képesek megalakítani viszonylag nagy és látható tárgyat.
Amíg az ennyi mennyiségű sötét lélek egy embertől meríti az energiát, ez eszméletlenségbe eshet, melyben látja őket, ezért meggyőződéshez jut, hogy elrabolták a földönkívüliek. Egyben merítik az energiáját, ezért azt gondolja, hogy operálják vagy a testébe valami
tárgyakat beépítenek. Az ilyen állapotban néhány száz kilométerrel tovább is elvihetik.
Hogyha e közben autóban vagy tartózkodott, vagy valami kaszáló géppel dolgozhatott, átvihetik ezt a gépet is, és a földi radarok is rögzíthetik, mivelhogy belül fém tárgy van.
Az emberek átvitelénél igyekszenek a sötét lelkek minél kevesebb energiát veszíteni,
ezért olyan alakulatba rendezik magukat, melynek a legkisebb ellenállása a levegővel szemben. Mindenféle korong alakulatokat és „repülő tányérok” keletkeznek. A korong alakulatát
az is befolyásolja, milyen tárgyat visznek. Ennél az átvitelnél folytonosan merítik a szükséges energiát pld. a bekapcsolt futómű fordulataiból.
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Néha az is megtörténik, hogy hirtelen kihagy a futómű, miközben maguk felett látják
a repülő tányért, de nem következik be az áthelyezés. A gépjárműben vagy a közvetlen
környékében olyan ember tartózkodik, mely a vére kisugárzásával megakadályozza az autó
megszállását. A tiszta embernek, mely nem csak az anyagira összpontosít, olyan a vér kisugárzása, melyből a sötét lelkek nem hogy csak nem meríthetnek energiát, de közvetlenül
elzavarja őket, mert kimondottan szétbomlasztja ez energiai testüket. Ezért az első kísérlet
után nagyon gyorsan meghátrálnak.
Valamikor a sötét lelkek is hozzá járulnak a gabonában lévő karikákhoz, mert ők is képesek megdönteni a gabonát egy bizonyos alakban. Nagyon ismert a sarki fény kisugárzása
azokban a földrajzi szélességekben, ahol másképpen nem látható, és az emberek helyesen
egybecsatolják ezt a közeledő vagy már tartó háborúkkal vagy háborgásokkal. Ezt a sugárzást szintén a sötét lelkek alakítják, melyek a tömeg – psychózis energiájából megalakítják
a durva-durvaanyagi testeket, melyek piszkos-piros színben sugaraznak.
A lényszerűk is megalakítják a sarki fény jelenségét, de ekkor ez a szín nem piros, de
több színt tartalmaz. Akkor van ez, mikor az adott helyen lehetetlen szivárványt alakítani
a víz cseppekből, ezért jég kristályokból alakítják. Mivelhogy a kristályok alakjuk nem
egyenletesek a sarki fény nem ív alakú és a színek is átfedik egymást.
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107. CSILLAGJÓSLÁS MŰVÉSZETE
Csillagjóslás királyi tudomány. Sok lélek igyekezett megérteni, de kevésnek sikerült. Főképpen azért nem sikerült, mert elcserélték lelkit a durvaanyagival. Az, aki megszeretné ismerni a csillagjóslás titkát, muszáj hogy ismerje a számok Törvényeit, melyek ritmusában
részesül a csillagok sugárzása.
Csillagok csak csatorna kanálisok a lelki áramlatoknak. Minden csillagjóslás kutatás
alapja a négy ünnepség, melyek mindig megnyissák az új Erő áramlatát, melyek ritmusában a csillagok kihatnak.
Minden a Szent Galamb napján kezdődik, mikor az Igazságnak köszönhetően létre jön
egy új teremtés. Ez a nap az úgynevezett karma megértésének az alapja. Ettől a naptól
ugyanis minden csillagkép és bolygó 100 napon át támogatja a fordulat működését mindennek, amit az emberek elvetettek.
Durvaanyagi bolygók feladata nem döntő, ahogyan ezt tévesen magyarázzák. Van némi
befolyása, de olyan kicsi, hogy praktikusan elmulasztható. Sokkal fontosabb a lelki bolygók
állása, melyek hozzájuk vannak csatolva. Nem fontos kutatni a többi csillagképek és csillagok állásait sem, mert ezeknek csak a lényszerűkre van hatásuk. Az emberi léleknek ismét
fontosabbak a szembefekvő lelki állások.
Most kérdezik, hogy állapíthassák meg a lelki bolygók és csillagképek állásait. Ez nagyon egyszerű. A Szent Galamb napján mindegyik egy pontban van. A Nap lelki csillagának van a legkisebb mozgása. Továbbá következik a tizenegy bolygó, melyek gyorsaságuk
olyan, hogy egy év múlva újból egy pontban találkoznak, de mindegyiknek más a mozgás
iránya. Ehhez csatlakozik a tizenkettedik bolygó, mely durvaanyagúságban az egész világűrt jelképezi.
Számok Törvényei szerint mindegyik következő bolygónak a kihatása kétszer kisebb
mint az előzőé. Mikor a bolygó távolodik a Földtől, ez a kihatás csökken, mikor közeledik,
növekszik.
Nem beszélhetünk a konkrét fordulat működésekről, mert ezek kizárólag az emberek
szabad akarataitól függnek. Fokozatosan cserélődnek a régebbi zárási időszakok az újabb
fordulat működése időszakaival.
100 nap elteltével változik az Igazság kihatása a Tisztaság hatása iránt. Ez nagy változás, mert ez az Erő a fordulat működésében kétszer olyan hatékonyabb. Ezért is a Földgömb lassulását éppen ebben az időben a Szent Liliom időszaka után volt szükséges
beilleszteni, mely pontosan negyed évig tart, tehát 84 napot. Jelenkorban körülbelül 30
nappal hosszabb ez az idő.
Sugárzó Csillag ünnepén, mely egyben a világűr keletkezésének napja, és a nap, mikor
végez a régi és kezdődik az új év, megkezdődik a harmadik időszak. A Bárány ünnepség
kezdetéig a Szeretet adományoz és semmit nem igényel vissza. Ez az időszak olyan mint
a szünet a fordulat működésében, ezért a leghosszabb is, 110 napig tart. Ez az a időszak,
mikor minden felfrissülhet és lehetséges építeni az új, szebb működést. Az emberi korszak
szempontjából a serdülés időszakához felel meg.
Végre bekövetkezik a legrövidebb, 42 napos Hármastörvény időszak ereje. Ez az időszak teljes mértékben követelő, tehát olyan időszak, melyben csak a visszatérés van. Ez az
Erő a fordulat működésében négyszer olyan nagyobb m int az Igazság időszaka. Ezért is ez
az időszak a legrövidebb.
A csillagjósok eddigi megﬁgyeléseik nem értéktelenek, mert sokban megismerték a lelki csillagok működését. De sokban ismeretlenek is maradtak, mert számtalan tévedést tartalmaznak.
Senkinél sem lehet megállapítani, vajon mi várja őt, mert ez mindig a szabad akaratától
függ. Csillagok sugárzása titka az alapja a megértésnek, mikor szükséges kinek megszületnie a Földön és mihez vannak adottságai.
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Jelenleg ezen a részen is zűrzavar uralkodik. Erről a zűrzavarról nem a Törvények tökéletlenségei tehetnek, de az, hogy az emberek nem cselekednek helyesen. A sötét lelkeknél
ugyanis egyetlen Törvény a csillagok kisugárzásaiból az, hogy nem tartoznak erre a Földre.
Ezért a születési időpont alapján nem lehet semmit sem megmagyarázni.
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108. KARMA
Sok mindent, emberek, sokat hamis nézetként hoztak az ismeretbe. Egyike ezek közül
a karma. Nem mindenben, mert azt tudják, hogy karma a fordulat működés Törvényének
a nyilvánulása, mikor az ember azt aratja, mit vetett. Hamis nézetek abban vannak, hogy
a karma hogyan nyilvánul.
Sok dolog, melyek valójában nem tartoznak a karmához, így bélyegzik és fordítva. Nézzük meg ezért közelebbről az önöknek ismert cselekményeket, melyeket „karma” –ként nevezik vagy „a Fényesség közbelépése” vagy „a sötétség beavatkozása”.
Példaként vegyünk egy balesetet, melyet más lélek okozta. Mindjárt az elején meg kell
jegyezni, hogy a balesetek sohasem nincsenek akarva a Fényesség oldaláról, mert az, aki
felelős, vétkezik.
Ezért a bármilyen cselekmény megﬁgyelésénél szükséges megkérdezni, hogy az, ki felelős ezért a cselekményért, nem e vétkezik a Törvény ellen. Hogyha igen, akkor az ilyen
cselekmény nem volt akarva a Fényesség oldaláról, mert a Fényesség sohasem nem akar
semmilyen vétkezést. Ezért az ilyen cselekmény nem lehet karma vagy bármilyen Magasságokból származó beavatkozás.
Most térjünk vissza a balesethez. Az előző magyarázat alapján egyértelmű, hogy semmilyen baleset nem lehet karma. Ilyen cselekménnyel ám valójában le lehet valamit zárni,
de ez attól függ, hogy a résztvevők milyen módon állnak ehhez.
Emlékezzenek vissza, mikor az Abd-ru-shin egy baleset tanúja volt, melynek áldozata
az Ő volt gyilkosa volt. Mivelhogy a gyilkos megismerte Őt, ezzel a balesettel le lehetett
zárni egy kört. Semmi több, találkozniuk csak a városban kellett volna, ahová mindketten
tartottak. Ezért az Abd-ru-shin is megtette ezt az utat, hogy az Ő volt gyilkosa bezárhassa
ezt a kört egy szimbolikus ﬁzetéssel.
Természetesen, minden balesetből a bármelyik résztvevő tanulhat. Mint mindenhol, itt
is mindenkinek minimálisan három terület van az ismerethez:
Miért történt?
Mit is mondjon ez nekem?
Jövőben hogy kerüljem ki az ilyen cselekményt?
Hogyha mindenki képes erre a három kérdésre egyedül válaszolni, akkor az ilyen cselekmény még áldást is hozhat.
Válaszként az első kérdésre sosem keressék a Fényesség vagy sötétség felöl irányító beavatkozást, sőt karmát sem! Leggyakoribb ok egyszerű – ﬁgyelmetlenség, fáradság, kockázat.
Hogyha valaki pld. gyorsan száguldozik az autóval, még hogyha proﬁ is, kockázik, mivel a többi résztvevő nem proﬁ. Mikor a hegymászó mászik a sziklára, szintén kockázik,
mert a szikla nem arra van, hogy oda másszon. Mikor valaki tüzet igyekszik nyitni benzin
segítségével, kockázik, mert a benzin nem a tűz elindításához van.
Ezrekre lehetne nevezni ez ilyen példákat. Ám érdekes, mi mindent keresnek az emberek mentségként. Leggyakrabban ezt hallani: „Ez a sötétség támadása volt!”
Igen, valamelyik a sötétség beavatkozásával is megtörténnek. Például a sötét gondolatok hatására valaki öngyilkos lesz úgy, hogy az autó elé rohan, mivel komoly balesetet
okoz. Az oka ám az autó elé ugrás, nem a sötétség beavatkozása.
Kérdezik miért? A sötétség sosem beszél rá senkit a konkrét cselekedetre, de csak
a rossz cselekedetre általánosságban. Ez azért van így, mert a támogató sötét gondolatok
egybeszedődnek az egész világból, minden féle formájában. A konkrét formáját mindig az
adott ember adja meg a cselekedetével és sokszor ez ilyen forma első rápillantásra nem is
tűnhet rossznak.
Meglepő, de emlékezzenek csak vissza az olyan gyakori rágalmazásra, vagy ahogyan az
emberek „szívesen” nevezik, „nézet kifejezésére”. Az, ami e mögött rejtve van, gyűlölet és
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ezzel egybecsatolt lelki gyilkosság!
Ezen a helyen szükséges megérinteni a sok, látszólag különböző cselekményeket.
Mondjuk, hogy valaki el akar valahová menni, de meg van gátolva ettől valamilyen erőszakos cselekedettel. Sokan most könnyen megjelölik mint „a Magasságok beavatkozása” vagy
a „sötétség beavatkozása”. Ám nem így van, mert a tettes pld. a „Lopd el!” gondolattal lehetet megszállva, de az, mit vagy kit lopjon meg, a saját szabad akarata volt.
Sok durvaanyagi cselekményre egyoldalú szemmel néznek, mikor minden mögött másnak a beavatkozását látják. Tanulják meg végre keresni ez ilyen cselekményekben az ember
szabad akaratát!
Most térjünk vissza a befolyásoláshoz vagy a Fényesség beavatkozásához. Hogyha valami akarva van, pld. hogy valaki valahová ne menjen, a lényszerűk úgy vezetik az ilyen embert oly utakon, hogy eltéved, vagy a gondolata világába beavatkoznak azzal, hogy elvonják
a ﬁgyelmét és az illető megfeledkezik valamiről.
Ez nem azt jelenti, hogy valaki nem tévedhet el saját magától, pld. ﬁgyelmetlenségével
vagy gyengébb irányérzékelésével, szintén az ilyen okokból valamit el is felejthet. Semmi
sem egyoldalú, de keressék az ilyen cselekedetben inkább azt az emberi hibázást mint
a Magasságok beavatkozását. Ezek csak kivételesen történnek meg és inkább ritkaság.
Hogy egyértelműen megismerhessék, kérdezzék a lényszerűket vagy a lelki vezetőjüket.
Ezután megismerik, mi az igaz.
Most e minden után muszáj lesz megmagyarázni, mi is az a karma. Karma a lelki átélése annak, amit a múltban vetettek, tehát főképpen az átélés a felebarátok működéseik által,
melyeken meg lehet ismerni a saját akaratot. Valamikor lehetséges hogy a karmának legyen
durvaanyagi, főképpen testi megnyilvánulása, főleg a betegségek formájában.
Sok szülő ezen a téren vétkezik a gyerekein. Felesleges orvosi beavatkozásokra viszik
őket, melyek a fájdalmas átélést csak meghosszabbítják és megnehezítik. Későbbi korban,
serdüléskor, ugyanis sok minden helyre jönne, de már az orvosi beavatkozások után ez lehetetlen.
Fordítva, hogyha javul a helyzet, lélek nem élheti át teljesen az előző hibáit, aminek
gyakori következménye, hogy ahelyett, hogy ez az utolsó élete legyen ezen a Földön, még
egyszer el kell jönni.
Egyik példa sem ne azt jelenti, hogy az illetékesnek nem kell segíteni. Segíteni kell, sőt
gyógyszerekkel is, de nem mesterséges vagy természetellenes gyógy beavatkozásokkal,
melyek a komplikált műtétek vagy átültetések! Minden ilyen beavatkozás jelenleg csak egy
okból van. Az emberek valójában nem hisznek, hogy létezik élet a túl oldalon! Másképpen
óvnák magukat az ilyesmitől!
Szintén ugyanilyen tévedések a sok olyan műtét is, melyeknél mesterséges helyettesítéseket tesznek a testbe. Lelki szempontból az ilyen cselekmény azonos az átültetéssel!
Kérdezik, ez hogy lehetséges? Minden ilyen műtétet megelőzte az átültetés, ezért vannak egybe csatolva, mert ezek a műtétek ebből kifolyólag az átültetéshez vezettek és ezért
vannak szintén egybe csatolva!
További hamis beavatkozás az ellenkezés az Isten Akarata ellen, mikor mesterségesen
hosszabbítják az életét valakinek, ki már a Törvény szerint halott, csak a halál ideje még
nem érkezett meg!
Ebben az összefüggésben muszáj megemlíteni, hogy az Atlantisz idejében az orvostudománynak csak három szakja volt – gyógynövények a mindennapi betegségek orvosolásához mint pld. dörzsölések, fájó has, gyomor a gyerekeknél, kis égetések stb.; gyógy
mágnesesség, mely a mindenféle fájdalmak enyhítéséhez használták, szülési fájdalmak, törések helyrehozása stb.; és meleg gyógy fürdők a termál forrásokban.
Ezt a három szakot használták praktikusan egyszerre mindenféle kombinációkban. Orvos az egész embert orvosolta, nem összpontosított csak a bizonyos részeire. Teljesen ismeretlenek voltak az olyan fogalmak mint „sebész”, „neurológus”, „psychiátria” és mások.
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109. GYÓGYKEZELÉS
Az orvosaik jelenleg az úgynevezett Hippokratész esküjét rakják le. Miért az
„úgynevezett”? Mert a valódi Hippokratesz esküjéhez semmi köze! Bár az eredeti Hippokratesz esküjét a régi kézírásokban megóvták, nem felelt meg az értelem embereinek, ezért
megváltoztatták.
Az eredeti eskü mindent megmondott a gyógykezelésről. Ezért itt az ideje, hogy közelebbről nézzük meg.
Első pont: „Esküszöm a mindenható Istennek és az Ő segítőinek Apolónnak és Aszklépiosznak, melyeket tanúként hívom, hogy fogom ezt az esküt teljesíteni a legjobb tudatom
és lelkiismeretem szerint.”
Ez a pont a felelőségről beszél. Az eskü közvetlenül az Isten trónusa elé van lerakva.
Tanúként két lényszerű orvos volt hivatva – Apolón és Aszklépiosz. Apolón a lényszerű orvos a lényszerűknek és az Aszklépiosz a lényszerű orvos a lelkeknek. Ez a pont egyben azt
mondja, hogy a gyógykezelő a gyógyításnál kizárólag a tanácsaikkal fog igazodni tekintet
nélkül arra, ki az akit gyógyít.
Egyaránt arról van szó, hogy mindenképpen csak az gyógyíthat, ki jól hallja a lényszerűket, mert anélkül nem értheti az intéseket. Ez a pont van legjobban hamisítva és változtatva a „minden ároni gyógyításra”. Emberek elfelejtik, hogy a földi halál is a Törvény
szempontjából meggyógyulást jelenthet. Erről ám sosem az ember dönt!
Második pont: „Érvényesíteni fogom az élet mód elveit a legigazoltabb hagyományok
és saját tudás szerint mindig a beteg hasznára, sosem a kárára vagy netán a pusztulására. ”
Ez a pont azt mondja, hogy csak az gyógyíthat, ki közvetlenül teljesíti az Isten Akaratát. Az, aki nem teljesíti az Isten Akaratát, a Törvény szerint nem tiszta ahhoz, hogy gyógyíthasson. Minden műveletnél ugyanis áthat a lelki energia a gyógykezelőről az
előkészített gyógyszerekre vagy közvetlenül a páciensre. Bár egy betegségnél megsegítheti,
a szennyezésével gyakran előhívhatja a másik, sokkal rosszabb betegséget! Ez a pont hivatkozik a lényszerű orvosokra is, mert ezek a Törvény szerint a tanácsaikat csak azoknak adhatják tovább, melyeknek szabad gyógyítani.
Harmadik pont: „Úgyszintén senkinek sem adagolom be az orvosságot, mely halált
okozhatna, még hogyha maga a páciens is kérelmezné, és ebben az irányban senkinek sem
tanácsolok. ”
Ez a pont első ránézésre félreérthetetlen. Természetes, senki sem a cselekedetével nem
okozhat másnak halált. De hogy van ez abban az esetben, mikor az embernek durvaanyagilag meg kell halnia?
Lelki szempontból nincs különbség a földi élő és a földi halott ember közt, mivel mindketten léteznek, csak a teremtés más részében. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy valaki ezt a cselekményt valahogy befolyásolhatja.
Valójában lelkileg elő és lelkileg halott emberek léteznek. Saját maguk Törvény alapján
tudják, hogy ez mit jelent. Lelkileg halott a Törvény ellen cselekszik, ezért saját magát kidobja a teremtményből.
Hatékony gyógy eszköz az ilyen embernek nem létezik. Ez, természetesen lelkileg van
gondolva, mert valamilyen durvaanyagi orvosság ideiglenesen megsegíthetné. Gyógykezelőnek ám a lelki Törvényekkel szükséges igazodni. Ezért a Törvény szerint ez ilyen embert
nem lehet gyógyítani durvaanyagilag sem.
Ez nem a földi halál meghívása, mint ahogyan ez valakinek tűnhetne, mivel semmi eszköz nincsen adagolva a meggyorsításához. És úgyszintén ez nem a földi halál elhalasztása,
mivelhogy nincsen adagolva semmi eszköz a meggyógyulásához.
Arról, ki lelkileg élő vagy halott nem a gyógykezelő dönt, de maga az ember a tetteivel.
Gyógykezelőnek muszáj respektálni a szabad akaratát, mert ez így van megadva a Törvényből. Ember a tetteivel a lelki halált akarja, ezért meg is kapja!
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Negyedik pont: „Szintén semmilyen nőnek nem nyújtok eszközöket az élet petesejt
megsemmisítéséhez.”
Feleslegesek a viták, hogy a nőnek joga van e dönteni a magzatról a testében, melyet
a szabad akaratából megfogamoztatta, ami a Törvény szempontjából kérelmet jelent a gyerek iránt. Most a gyermek vár, hogy teljesül e a kérelem. És ezért senkinek sem semmi joga
ezt a keletkező testet valahogyan veszélyeztetni.
Természetesen, most keletkezik a kérdés, hogy van ez az egyes erőszakos bűncselekményeknél. Sosem, és ezekben az esetekben is ez érvényes, nem keletkezhet semmi igazságtalanság. Hogyha a nőnek meg kell hogy legyen a gyermek, ebben az esetben is megszületik
a gyermek. Nőnek a saját érzésével meg kell érteni, miért keletkezett az ilyen helyzet és vajon miért keletkezett ebből kifolyólag a megfogamzás. Meg kell tanulnia szeretni a gyermekét, hisz az ember nem a test, hanem lélek, tehát meg kell tanulnia szeretni a lelket, mely
beköszöntött hozzá.
Az esetben, hogy a nőnek ne legyen gyermeke, vagy végkép nem keletkezik be a fogamzás, vagy bár a testecske megnövekedik egy bizonyos nagyságig, a megtestesülés nem
következik be, és így az új ember természetesen, nem születik meg, hanem bekövetkezik
a lélektelen test korai megszületése.
Tehát az ilyen esetekben sem nincsen senkinek semmi joga megsemmisíteni az életet.
Ötödik pont: „Folytonosan fogom őrizni az erkölcs és művészet tisztaságát.”
Ez ismételt ígéret az Istennek, hogy a gyógykezelő kizárólag az Isten Akarata szerint él
majd, mivel megóvja a belső Tisztaságát és ezzel lehetővé teszi, hogy mindig képes legyen
gyógyítani. Ezzel egyben be van biztosítva a gyógy művészeti tisztasága.
Hatodik pont: „Bármelyik házba belépek, csak a beteg jóléte miatt teszem ezt és nem
követek el semmi tudatos jogtalanságot, főképpen nem a nők vagy férﬁak nemi visszaélését, szabadakét avagy rabokét. ”
Ez a pont jelenkorban látszólag jelentéktelen. Nem így van! Túlságosan sok orvos viszszaél az állásával a társadalom építés elhelyezkedésével vagy minimálisan az úgynevezett
jó név kialakítására.
Jogtalanságot, tudatosat, azzal követik el, hogy gyógyítják a meggyógyíthatatlanokat is,
és így feleslegesen hosszabbítják a földi gyötrelmeik idejét ahelyett, hogy fájdalom csillapítókat adagolnának nekik, hogy így a haldokló könnyebben készülhessen a távozására.
Sokkal nagyobb jogtalanságot követnek el azok, melyek „műtétekkel” gyógyítanak, melyeknél más testek szerveit használják, úgynevezett átültetésekkel. Ezek közvetlenül és tudatosan megsértik a harmadik pontot is, melyben a halálról is szó van. Más test
kilopásával okozzák a halált!
Kérdezik, hogy van ez pld. az egyik vese átültetésénél a donortól, miközben életben
van ezután is?
Hamis kérdés. Ezeket az átültetéseket csak minimális esetben lehetséges végrehajtani és
sok évi kutatás eredményeiről van szó, melyek alapja a szervek ellopása volt! Mit is szerez
ezzel a donor, az adományozás Törvényével irányul. A sebész ennek ellenére bűncselekményt követ el, mert hosszabbítja az életet, melyet ilyen módon nem lenne szabad meghoszszabbítani!
Hetedik pont: „Amit látni vagy hallani fogok a gyakorlataim során és amit senkinek
sem szabad elmondani, erről hallgatni fogok a meggyőződésemben, hogy ezeknek a dolgoknak titokban kell maradniuk”.
Ez a pont arról beszél, természetesen, nem csak arról, hogy milyen betegség kit gyötör,
arról, hogy kinek milyen az anyagi helyzete vagy arról, milyen a családja, de főképpen arról, hogy az adott embert lehetséges vagy nem lehetséges a Törvény szerint kezelni.
Nyolcadik pont: „hogyha ezt az esküt betartom, és nem fogom megszentségteleníteni,
az életemben és művészetemben áldás kísérjen. Ám hogyha ezt az esküt megsértem, a fordított sors és az átkozás érjen el.”
Ez az utolsó pont az Istennek való ígéret, hogy a gyógykezelő mindenben az Akaratával
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fog igazodni. Egyben ez egy nyilvános száműzés arról, hogy a gyógykezelő ezt az Akaratot
ismeri és teljes mértékben működik benne. Ez nyilvános száműzés a fordulat működés
Törvényének ismeretéről, tehát tudatos száműzés a saját felelősség tudatosítása.
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110. MODERN ORVOSTUDOMÁNY
„Mindennek újnak kell lenni!” Már szinte száz éve ismerik ezt az utasítást, de mit csináltak? Azt a régit, rosszat, nem csak hogy nem dobták el, de még sokszorosították is és rengeteg területen a legképtelenebb csúcsra hozták!
Sehol nem látszódó annyira mint az úgynevezett modern orvostudományban, mert teljesen mindenkit érint. Nincs értelme belemerülni az egyes területekbe, mivelhogy végtelen
volna ez a munka.
Nézzünk ezért csak egy pár példát, melyeket saját maguk átélhettek, vagy melyek tanúi
lehettek, és mutatjuk meg ezeken azt a hamisat. A többit már rég kideríthették volna azok
önök közül, melyek az orvostudománnyal hivatalosan foglalkoznak. Ez volt a feladatuk,
melyet nem valósították meg! Egyetlen egy sem!
Elsőként a sebész területről vegyünk példát. Fiatal asszonynak meg kell halnia, mivelhogy lezárta a Föld életeit és a rövid tizenhat éves életével másoknak meg kell mutatnia
a nehéz átélésében, hogy más az Igaz, mint amiben hisznek. Ám az orvosok megmentik
ezt a nőt és ez az élete folytatásában megterheli sorsát.
Ezzel a cselekedettel az orvosok lelki gyilkosságot végeztek, mert nem hogy csak megakadályozták a hazamenetelt, a paradicsomba, de most még e mellett nehéz átélés várja
a hibája miatt. Ezen kívül lehetetlenné tették megvalósítani a feladatát és ezennel sok másnak megnehezítették az utat az Igaz keresése közben.
Ezeknek a szavaknak nem az a jelentőségük, hogy ne keljen másoknak segíteni vagy
hogy segíteni muszáj a világ elhagyásánál. Azt jelenti, hogy az emberek ne ellenkezzenek
az Isten Akaratának, tehát ne használjanak felesleges és értelmetlen eljárásokat. Minden
embert, még a halálosan beteget is szükséges kezelni, de nem mesterséges eszközökkel, hanem természetesen, tehát olyanokkal, melyek a Magasságokból voltak elfogadva.
Ez az orvosok feladata, hogy ezt keressék és megtalálják és ezzel az orvostudományt átvigyék az új kezelés területére, a Törvény szerinti kezelésre! Azért szükséges csinálniuk
a szakmai üléseket, hogy ott keressék az új eljárásokat. Gyógy kutatásnak ez a célja.
Más példaként vegyük az ember halálát. Tudják, hogy a boncolás és a szervek megvonása nem helyes, ám nem tudják hogy miért. Azt gondolják, hogy csak azért, mert a lélek
még egybe lehet csatolva a testel.
Igen, ez is igaz, de nem az egyetlen oka az egésznek. A többi az, hogy az átültetésnél
mesterségesen van meghosszabbítva az élet, melyet nem lehet meghosszabbítani, vagy
a boncolás esetében meggyorsul a test bomlása, ami szintén nem jó, mert az esetleges lélek
nem élheti át azt, amit még kellene. Találjanak egyetlen egy orvosi kijelentést arról, ahol
pont ez említve lenne!
Most vegyük a fordított példát, az ember megszületését. Orvosok és tudósok oly meszsze vannak, hogy ember klónozására készülnek! Továbbá fenn tartják a döntési jogot arról,
hogy a fejlődő test meg szülessen e vagy sem!
Kérdezik hogy? Minden lehetséges és lehetetlen kivizsgálással a terhesség alatt. Mi
mást jelenthetnek a kivizsgálások, melyeknél közvetlenül meg lehet tudni, hogy a gyermek
véletlenül sújtott e lesz vagy sem. Még pár évvel ezelőtt ugyanazok az orvosok állították,
hogy a kivizsgálások biztonságosak, míg ma ugyanazok az orvosok már a kockázatokról is
beszélnek.
Az ultrahang kivizsgálásának értelme hasonló. Az orvos ezt nem mondja meg közvetlenül, de a megjegyzései közvetve ahhoz vezethetik, hogy a sújtott gyermekével „valamit csináljon, amíg van idő”!
A segéd reprodukció esetében a testbe be van vezetve több megtermékenyített petesejt,
hogy egy idő után a „legkilátásosabbat” kiválasztják, és a magzat redukciót el végezhessék.
Hogyha véletlenül ellenkeznének a rendszer ellen, mindenki furcsának találja önöket,
melyek végkép nem értik a „modern társaság” szükségletét!
224

MODERN ORVOSTUDOMÁNY

Mindezt csak azért lehetséges, hogy bár az emberek olvasnak valamit a túlvilági életről,
valójában nem hiszik el, hogy tényleg létezne! Nem tévedjenek, ezen a helyen nem a hitetlen embereket gondoljuk vagy a keresztényeket, hívőket… de a „grálistákat”!
A grálisták olvasnak a más világokról, beszélnek, mondják. Ám menjenek utánuk és
közöljék nekik: „Ennek a terhes nőnek a babájával is meg kell halnia, mert így akarja
a Törvény, és ezért nem mehet a császármetszésre!”
Menjenek utánuk és ﬁgyeljék, milyen lesz a válaszuk. Ám nem kérdezzék csak úgy.
Mutassanak mindig egy konkrét nőt, mindegy hogy ismerik e vagy sem. Elég, hogy terhes
legyen, legjobb hogyha már abban a stádiumban, mikor közel van a szülés és boldog a kinézete. Meglátják, mi mindent tudnak meg!
A végén, mivelhogy nincsen pontos elképzelésük, mi is van e cselekmény mögött elrejtve feltüntessük a némelyik „nemes” szó pontos értelmét, melyeket valójában a feltalálók
beléjük rejtették.
Magzat ultrahangvizsgálata – preventív kivizsgálás, mely meghatározza, hogy a magzat
retardált e, tehát méltatlan az életre, és szükséges megölni!
Magzatvíz vizsgálat idősebb nőnél – dolgoznia kell, nem szülni, erre a ﬁatalok vannak
itt, már elég gyermeke van!
Magzat redukció – öljük meg a nem kilátásosakat, csak a teljesítmény erős egyének éljenek!
Még a némelyik zsarnokok sem a szörnyűségeikben nem voltak ilyen kegyetlenek!
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111. ORVOSOK ÉS „ORVOSOK”
Egészség azokhoz a legértékesebb értékekhez tartozik, mely itt lehet önöknek a Földön.
Ezért érthető, hogy igyekszenek megtartani. E céljából látogatják az orvosokat. Sajnos,
sokszor ezzel az egészségüket csak rontják, hogyha az, akit meglátogattak, csak teszi magát
orvosnak. A földi címek és diplomák míg senkit sem nem jogosítanak ahhoz, hogy e szakma nevét használhatja, vagy jobban mondva visszaéljen vele.
A valódi orvos ugyanis elsősorban a lélek gyógykezelője és csak második sorban a test
orvosa. Neki az eset nem azzal kezdődik, hogy a páciens megbetegedett, és nem azzal végez, hogy előírja a gyógyszereket. Valódi orvos a saját életével mutatja, hogy kell élni úgy,
hogy a páciens ne betegedjen meg. Természetesen nem a mindenféle megfázást gondoljuk
vagy a hasonló betegségeket, de a másokat, melyeket „karmikusnak” vagy „sorsnak” nevezhetjük.
A mindennapi betegségek orvosai sem sokszor nem orvosok, mert nem respektálják,
hogy minden páciens más, és ezért a megfázásnak is más háttere lehet, más összefüggés,
más kapcsolatok.
Gyógykezelést a teremtés Törvénye szerint egész összességet kell hogy képviseljen,
melyben nem csak a következményeket szükséges elhárítani, de a betegség okait is a szigorú individuális páciens elbírálásánál. Jól nézzenek a minden orvos rendelőjébe és próbáljanak találni csak egyet, mely ezzel valójában igazodik.
Ám ez nem az egyetlen, amit az orvosok nem csinálnak annak ellenére, hogy kellene.
Próbáljanak megtalálni olyan orvost, mely kémia helyett más gyógy kezelést tanácsol. Borzalommal rájönnek, hogy ez rosszabb mint egy tűt keresni a szénában.
Hány orvos a betegségüknél a hagyományos orvosságok mellé előírja a növény teákat
vagy az illatos fürdést, hányan segítik gyógy mágnesességgel, hányan egyben az antibiotikumokkal ajánlják a megfelelő italokat a hatékonyabb felszíváshoz, hányan előírják a fokhagymát megelőzésként és mennyien képesek egyáltalán beszélgetni az alternatív
gyógykezelési formákról!
És most még csak a körzeti általános orvosok rendelőjébe léptünk, melyek a megfázásnál itt-ott gyógy teát mézzel mégiscsak megemlítik. Az úgynevezett specialistáknál már nehezebben fogják keresni ezeket a tanácsokat. Nagy csoda volna, hogyha a gége szakorvos
szilva pálinkát javasolna öblítésként a torok gyulladásra.
És így az álszakértők a legismertebb orvosok közé tartoznak és azok a valódi orvosok
gyakran alig élnek meg az eldugott városkák rendelőintézeteiben. De ne tévedjenek, az
ilyen rendelőkben is sok szélhámost találhatnak, mivel ezek manapság mindenhol jelen
vannak.
Sajnos, ma már nem igazodhatnak el a páciens mennyiségük szerint sem az orvosi rendelő előtt, mert ő maguk követelik az álgyógyítást a valódi gyógyítás helyett és csak hogyha csődöt mond a hivatalos orvostudomány, mely csődöl több mint sok helyen, csak ezután
kezdik az emberek keresni a valódi orvosokat, de ekkor már gyakran késő van.

226

112. A BETEGSÉGEK PSYCHIKAI OKAI
Huszonegyedik század elején vagyunk és az orvosok rendelőjében mindig több és több
a páciens. Már nem is ﬁgyelik, hányan valójában betegek, tehát valami betegségük van,
mint mandulagyulladás, inﬂuenza, és hányan az úgynevezett civilizációs betegségek rabjai,
vagy oly betegségek, melyek az élet negatív élésével keletkeztek, pld. stressz, mindenféle
depressziók, gyomor görcsök, stb…
Hogyha a múltba néznének, rájönnének, hogy amíg akkoriban száz emberből húszan
voltak betegek, manapság beteg a maradék nyolcvan is. Az orvosi tudomány oly „magas
színvonalon van”, hogy jelenleg nem találnak egy embert sem, melyet száz százalékosan
egészségesnek találná.
Nézzük meg közelebbről ennek az állapotnak az okát. Nagyon egyszerű. Az emberi
igyekezet csúcsa a lelki irány helyett az anyag. Az, mi manapság uralja önöket, a pénz
a minden formájában. Pénz csinálja a politikát, pénz szabja meg az emberek szükségleteit.
Létezik rá közmondásuk is, hogy pénz mozgatja az egész világot. Egyben ám ez a legnagyobb tévedés az összes tévedésből, melyeket az emberek kitaláltak. És pont ez a tévedés
a valódi gyökere a mindegyik álbetegségre, melyeket a modern orvostudomány anyagilag
kezel ahelyett, hogy lelkileg kezelné.
Sok betegséget, mint pld. szívroham, szélütés stb., „civilizációs betegségek” fogalommal címezték meg. Ahhoz hogy gyógyíthassák, első sorban az ember lelkét szükséges meggyógyítani, mely szenved ezek által. Ez sem lenne elég, az egész emberiség gondolkodását
kellene meggyógyítani. Saját maguknak akarva-akaratlanul alá kell magukat vetni ennek az
emberiség szétfutott anyagi vonatának, mert muszáj ugyan abban a társadalomban élniük,
ugyanazokat a törvényeket betartani, melyek ehhez vannak szabva és közvetlen ennek a társadalomnak voltak kialakítva.
Így dupla nyomás keletkezik. Első azokra az emberekre kihat, melyek a földi után hajtják magukat és még dühösebb cselekedetbe hajtja őket, mely stresszt, feszültséget és ebből
kifolyólag mindenféle szív és emésztési gondokat hoz elő.
A második nyomás pont fordított és azokra van hatással, melyek ellen akarnak állni e
vad élet stílusnak, mert a célluk lelkies. Ám mindennél akadályokra ütköznek, mivel vesztés érzelem keletkezik náluk, magányosság vagy tanácstalanság. Ez sajnos, ugyanazokhoz
a problémákhoz vezet, melyeket azok élnek át, akik a stresszt.
Ez azért van így, mert mindkét esetben szenved az ember lelke. Míg az első esetben az
ész nyomása alatt van, második esetben a környék nyomása alatt van. Mindkét esetben ám
ez elnyomás, mely a vér kisugárzásában nyilvánul, és ez a kisugárzás közreműködik az ember egészségén.
Természetesen találhatunk itt látszólagos kivételeket is, mikor pld. a legnagyobb mafﬁózók vagy gonosztevők nagyon jó egészségnek örülhetnek. Ám ez csak látszat, mert bár
a testük nem szenved anyagi betegségekkel, szenved a lelkük és üldözi a lelkiismeretük,
mely aggodalom és depresszió állapotot vált ki, akárhogy is igyekszenek elnyomni ezt az állapotot. A látszólagos egészségük ezért azzal van kiváltva, hogy orvosokkal vannak körül
véve, melyek folyton a gyógyszereket adagolják nekik az úgynevezett egészségük támogatására, amivel valójában csak hosszabbítják a gyötrelem szenvedését.
Kiút ebből a nem szerencsés helyzetből csak egyetlen. Az új korszak, mely lesöpri
a Föld felszínéről azt a legmagasabbat, amit az emberi ész célnak tűzött ki. Igaz az, hogy
azok, melyeknek a világuk így összeomlik, összeomlanak vele és mint a valódi lélek őrültsége megnyilvánul az egész. Ám azok, melyek szenvedtek az akaratuk nyomása alatt, könynyen fellélegeznek és örömmel a szívükben köszönteni fogják az Istent
a megszabadításukért.
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113. HELYEK KISUGÁRZÁSA A FÖLDÖN ÉS BEFOLYÁSUK
A LÉNYEKRE
Sok tévedés keletkezett és még keletkezik is annak az értetlenségéből, hogy embernek
azon a helyen és abban az országban szükséges élni, ahol született, mivel ehhez van szabva
a teste. Ezek a tévedések olyan okból is keletkeznek, mert az emberek nem veszik tudomásul a legfontosabb tényt, mely abban rejlik, hogy a lelki Törvények sosem igazodnak az
emberek kívánságaikkal.
A történelmükből tudhatják, hogy a jelenlegi országok terület rendezése a sok háború
következménye, politikai egyezségek és házasságok következményei. Egyértelműen következtető ebből az egészből, hogy az emberek sosem kérdezték, hol vannak a lelki határok az
egyes területek közt, de elsajátították önkény szerint. Így bekövetkezhetett az, hogy pld.
a terület, melynek kisugárzását a német nemzet támogatja, nem egészen a Német országban van, de részből a környék országok is elfoglalták és fordítva, Németország része kisugárzását a német nemzet nem támogatja.
A régi történelemben, az úgynevezett nemzetek költözései közben, az emberek, melyeket a lényszerűk vezethették, olyan területeket találtak, melyek helyesen támogatták a fejlődésüket. Egy nemzet sem nem monolitikus, de egyéb csoportok találhatók benne,
melyeknek szükséges a sajátos kisugárzás, pld. oly csoportok, melyek alföldön élnek, és
csoportok, melyeknek hegyi környezet szükséges az életükhöz.
Továbbá minden léleknek egyéb tulajdonsága van, miközben nem lehet mondani: „Ez
tiszta német vagy szlovák lélek”, mert a tulajdonságuk tartalmazhassa részben az egyik és
másik nemzetet is. Az ilyen lélek vonzódik a határ területekhez a két nemzet közt, mert
semmilyen határ sem nincsen megadva éles vonallal, de mindenhol fokozatos átmenet található.
Ebből egyértelmű, hogy téves az a nézet, hogyha pld. az ember a Szlovákiában született, feltétlenül ebben az országban muszáj megmaradnia élni és ténykedni. A lelki szempontból lelki Szlovákiában van a kihatása, amely más, sokkal nagyobb mint a jelenlegi,
emberek által kitalált rendezés. Elvégre a történelemből nagyon jól tudhatják, hogy az eredeti területe egészen a Balaton területéig ért.
De hogyha a Szlovákia területén olyan emberi lélek születik, melynek sok német nemzet tulajdonsága van, nyugodtan a határ menti területeken működhet a mostani Ausztria területén. Ez azért van így, mert a lelki tennivaló nem ismer határt.
Természetesen, hogyha a feladata valami konkrét anyagi működéssel van összefüggésben, pld. ahogyan a Mózesnek az izrael nemzetet a rabságból kellett kivezetni, muszáj azt-amelyik országot látogatnia, ténykedni pld. az irataival vagy az előadásaival, ami nem azt
jelenti, hogy ﬁzikailag is ott éljen. Amíg a nemzetet politikailag is vezesse, ez elengedhetetlen, mivel pld. az ország elnöke nem lehet más nemzet hozzátartozója. Itt mutatkozik, hogy
a földi törvények milyen ellentétben vannak a lelki Törvényekkel.
Ez nagyon jól látható a német nemzet fejlődésében is, mivel a Németország valamikor
nagy mennyiségű kis királyságokból és fejedelmekből volt. Ez így volt helyes, mert a hegyi
lakók nem értették az alföldieket és fordítva. Ezután elég volt, hogy egy város legyen a Németország fő városa, ahol császárként olyan embernek kellet kihatni, mely képes volt lelkileg egybecsatolni az összes német királyságot egy egységbe.
E példány szerint kellett volna kinéznie mindenhol. Ám ez nem így történt, és ezért is
a német nemzet volt kiválasztva az Ember Fia érkezésére és a német nyelv volt előkészítve
a Szó híreszteléséhez. Természetesen ehhez szükséges megemlíteni a német nemzet tulajdonságait is, mint pld. pontosság, ötletesség, alkotóképesség vagy szorgalom.
Az egyes nemzetek lelki határai nem betartása magával hozza a más következményeit
is, melyek főképpen az ember egészségén nyilvánul. Nem mindenkinek van lehetősége
azon a helyen élni, melyek a lelkét támogatják, de pontosan fordítva, sokszor átélés okából
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muszáj, hogy idegen területen éljen. Következményeket ismerik, az úgynevezett civilizációs
betegségek által nyilvánulnak, melyek alatt jelenleg az emberiség többsége szenved.
Hogyha a világba néznek, mindenhol létre jöttek óriási sokmillió lakosú városok, ahová
új és új lakosok érkeznek az egész országból csak azért, mert könnyebben találhatják meg
itt a munkát. Ám ezzel más területi sávba mennek élni, mint amilyen fontos az életükhöz,
mi által szenvednek.
Tévesen gondolkodnak, hogy pld. az enyhe övezet, hogyha ebben születtek, megfelelő
lesz önöknek minden helyen egyformán. Példaképpen a fecskék, melyek nyáron az Európában érzik magukat jól és télen Afrikában. Hogyha ﬁgyelmesen ﬁgyelnék a repülésüket,
tudnák, hogy egy és ugyanazok a fecskék folytonosan a két azonos hely közt mozognak. Ez
azért van így, mert Afrika egy része kisugárzása, ahová repülnek, nagyon hasonló az Európa terület kisugárzásának, ahonnan indulnak.
Ebben rejlik, hol élhetnek anélkül, hogy az éghajlat negatív hatással legyen az egészségükre. Ezért nyissák meg a látásukat, nyissák meg az érzésüket és hagyják, hogy a lényszerűk vezessék önöket, mert legjobban tudják, milyen kisugárzás szükséges önöknek. Ezzel
befejeződnek a politikai súrlódások is, mert mindenki azon a helyen lesz, melyen lennie
kell.
Ezzel szintén befejeződik a nagy városok elsőbbsége a kisebbekkel szemben, mert azok
a nagyok már nem lesznek nagyok, elnéptelenednek és minden ország egyenletesen lesz
lakva a lehetőségei szerint. Azért a lehetőségei szerint, mert ugye a hegyek tetején vagy
a tavak mélységeiben emberek nem élhetnek.
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Igyekezz annak a megértését, aminek nem kell lenni…

1. AZ ISTEN HÓDOLÁSA KÖZÖS ÓRÁI
Őskortól az emberek azt gondolták, hogy az Istent valahogy különlegesen hozzájárásokkal
szükséges hódolni. Rengeteg mennyiségű szertartást találtak ki, kultuszokat, miséket, vallásokat, meditációkat és egyéb formákat, melyekről azt gondolták, hogy így az Istent megfelelően hódolják. Mindennél csak egyre ﬁgyeltek – hogy különleges legyen, titokzatos,
misztikus, ideg tépő, csak nem méltóságteljes. Mindennél a külsőt ﬁgyelték, nem a tartalmat.
Mit mond még a szókapcsolat „Isten hódolása”? Térjenek egy pillanatra lelkileg bármelyik vallásos eseményre, misére vagy bármi másra, amiről az emberek azt gondolják, hogy
hódolják az Istent. És azoknak, melyek nem voltak sehol, csak egy tanács. Vigyék magukat
át a saját vallásos eseményükre! Mit látnak?
Nézzük a miséket. Minden pillanatban változás van, csak ne legyen unalom. Két mondat a Bibliából, ezután nyávogás, amit dalolásnak számítódik és csak gyalázza a másképpen szép dallamot, mely e mögött el van rejtve. Térdelés, felkelés, egyszerűen torna óra.
Ezután fogadás – menjenek és nézzék meg! Nyelv öltés, lökdösés és taszigálás, pap majdnem dobálja a hívők szájukba az ostyát, oly messze vannak a nyakak. A mise végen egy
statisztikai riport – ki takarítja össze a templomot, melyik plébániára adakozunk, szinte
csoda, hogy a pap nem jelenti be, hogy ki mossa ki a zokniját! Ezután még egyszer egyet
dalolunk, és hajrá – mehetünk a kocsmába!
Ütik a mellüket, hogy nem így teszik? Hogy az önök eseményeik másak? Nézzék meg
közelebbről:
Az esemény ne legyen túl hosszú, mert unatkoznak. Mennyien önök közül számolták
össze, hány villanykörte van a mennyezeten, hány szék van egy sorban? Mennyien tudják,
hogy ma a gyertyák nem pontos kör alakba voltak elhelyezve, az ablak nyitva volt, szomszédnak kék volt a nyakkendője, az olvasó háromszor eltévedt és kétszer bedadogott?
„Ezt az imát már fejből tudhatná, nem kellene olvasnia. A zene is ma valahogy hosszú.
És miért Vivaldi, miért nem Händel?
Elég?
Csak folytassuk:
„Most jobbra vagy ballra forduljak? Két lépés előre vagy hátra? Hűha, Á betűt mondtam, büntetés ér. B-nek kellet volna lenni, vagy inkább csendben lehettem volna?”
Folytassuk?
Igen!
„Ez mosolyog és amaz sír. Az a sor nem kelt fel egyszerre. Ez nem viselkedik méltóságosan. Ez az előadás nagyon hosszú, már éhes vagyok. Csendben kell lenni. Nyomnak a cipők, már legyen vége. Végre már harangoznak!”
Vajon más mint a miséknél? Folytassuk:
Templomokban a szentek képei és szobrocskái vannak. Önöknél helyettesítették – saját
maguk így viselkednek! A templomokban hangosan énekelnek, legalább mulatságos.
Önöknél hangosan hallgatnak – ez csendes képmutatás! A templomokban papok, püspökök vannak. Önök mindenféle kereszt hordozóinak nevezik őket! A templomokban a végső statisztika hangosan történik. Önöknél pont ugyanúgy, csak csendben…
És az a zokni? Próbáljanak rá jönni saját maguk! De ez túl sok volna önöktől! Szóval
tudják meg, hogy szolgálat nem a mosdók takarítása, padló porszívózás, fal festés vagy
a pap zokninak a kimosása. Ez minden fenntartás.
Így hát, most már tudják mi minden nem vallásos? Nem tudják, másképpen nem csinálnák. A vallásosság minden más csak nem az, amit most csinálnak.
„A nap kezdődik és végződik az imával”, így volt mondva. Mikor kezdődik a nap és
mikor végződik? Mi az a ima? És mi az a vallás?
A nap, mikor önöknél kezdődik, a bolygó másik oldalán végez és máshol pont a köze233
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pén van. Tehát mikor kezdődik ez a nap és mikor végez?
Nap az önök megteremtésével kezdődik és sosem végez! Földön a nap az önök születésével kezdődik és folytatódik a másik parton, mintha misem történt volna.
„Nap az imával kezdődik.” jelenti: „Légy Fényesség!”
„Sosem végződő nap.” jelenti: „Ámen!”
Az önök egész napja, tehát az egész létezésük, egy ima legyen!
Mi az a ima? Miatyánk? A Fényességben állunk? A Fényességben hiszünk? Más ima,
más szavak? Nem!
Ima, a valódi, egy örömteljes tett. Mikor a munkás ássa ásóval a gödröt köszönettel
azért, hogy létezhet, százszor többet imádkozik mint azok, melyek vasárnap délben a Mi
atyánkat mondókázzák.
Tehát mit jelent, mikor a nap kezdődik és végez imádsággal? Ez egyszerű. Folyton
örömmel kell dolgozni a szívükben és köszönettel azért, hogy létezhetnek. Az ilyen nap vallásos!
Az állatok magasabban állnak mint önök! Hallgassák a madarakat, nézzék mit is csinálnak. Reggeltől estig repkednek, dolgoznak. Férgekre vadásznak, kicsiket etetik, fészkeket
építik, miközben szépen az Isten örömére dalolnak. Hallották valaha is, hogy egyforma
szavakat mondókáztak volna? A daluk mindig más, és mégis egyforma. Magasságokba az
egyszerű: „Köszönöm” száll fel.
Miatyánk szavai, vagy más szavak a Magasságokból voltak adva. Milyen az eredeti értelmük, mai napig nem tudják.
Miatyánk a Magasságok Szava magja, örömteljes köszönet. Ki ismeri a Mi atyánkat
a belsejéből, az ismeri, mi az Alfa és Omega. Kérdezik, hol ott a Törvény? A Szeretet?
Hát, nézzék meg, a szavakban: „Légy a Te Akaratod, mint a mennyekben, úgy a Földön
is…” mert az Isten Akarata a Magasságokban Szeretet! Tisztaság ezekben a szavakban van:
„És ne vígy minket kísértésbe…”, mert ott ahol kísértés van, ott nincs Tisztaság! És az
Igazság? „És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk…”. Minden más egy
öröm köszönet és ígéret, hogy teljesíteni fogom a Törvényt!
Mi a Biblia? Semmi más csak a Törvény magyarázata.
Gondolják, ez minden? Hát önök mondókázzák a más szavakat. Bizony nem minden!
„Fényességben állunk…”. Valójában azt gondolják, hogy Benne állnak? A Fényességben állni jelenti az Igazság Fényében állni! Ismerni a Törvényeket és teljesíteni! Szavak:
„Fényességben állunk…” jelentik: „Istenem, mely a mennyiekben vagy, ismerjük a Te
szent Törvényeid és e szerint élünk.” Ki mondhatja ezt így el? Nem tennék azt amit tesznek!
„… a Te teremtésedben…” – Tudják egyáltalán, honnan származnak? Honnan érkezik
önökhöz a Szó? Ismeri a teremtés más részeit is? Kiemelik magukat a más lények fölé! Az
önök „püspökeik” tehát az arany kereszt viselők mondják: „Ez csak lényszerű!” Tudják
meg, hogy az Isten előtt csak egy valami érvényes – a lény, mely teljesíti vagy nem teljesíti
a Törvényt! Az Isten nem tesz különbséget a lelki és a lényszerű közt! És így a szavak helyett: „… a Te teremtésedben…” önöktől a Magosságokba ez szólal meg: „Az én teremtésemben!”
„… és tudunk Te rólad…” – Tényleg tudnak? Mikor a Magasságokból érkeztek az üzenetek attól, kiről azt gondolják, hogy tudnak Ő róla, azokat, melyek csak közvetítők voltak
ostorozták és keresztre feszítették! Hogy nem csinálták durvaanyagilag? És a szavaik? Csak
emlékezzenek vissza! Minden tett volt, mely kiabált: „Nem akarjuk hallani a Te Szavadat!”
„… ó mindennek a Teremtője…” – Büszkék a műveikre, melyek előtt hajlanak. Aranyoztassák a falon lévő kereszteket. Luxust érezni mindenből. Magasságokból így látják:
„Ezt mi teremtettük!” Semmit sem teremtettek, – csak büszkeséget!
„… tudunk a Te végtelen Bölcsességedről és Jóságodról…” – Milyen önök szerint az
Isten Bölcsessége és Jósága? Bölcsesség önök szerint az, mikor naponta körös-körbe olvassák ugyanazokat a szavakat, mint azok, melyeket legjobban elítélnek – a jehova tanúi!
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Ők is tanulmányozzák a Bibliát hetente mind hét napján. Gondolják, hogy ők nem olyan
okosak mint maguk? Egyformák! Az Isten Bölcsessége abban rejlik, hogy Isten a Jóságában megteremtette önöket és Törvényeket adott.
„… a Te örökös Hatalmad és kimeríthetetlen Erődből…” – Állítják, hogy tudják mi az
a örökös Hatalom és kimeríthetetlen Erő? Semmit sem tudnak erről! Erőből és Hatalomból
keletkezett az egész teremtés, melynek legkisebb porszeme önök. Rohannak a földi dolgok
és hírnév elé, büszkélkednek, hányszor évente van ünnepségük. Büszkék arra, hogy több
tízen minden évben meg vannak pecsételve és gondolják, hogy ez végett ilyen erősek és
hatalmasak. Nem, ez nem így van! A Isten Ereje nélkül, mely Szó, nem is lennének! És
csak a Szó Hatalma adja a lehetőséget végrehajtani az ünnepségeket. Boruljanak a föld porába, képmutatók. Mindazok, melyek keresték és meg is találták a Szavat, csak az Atya-Isten Erejében tehették. Nincs ebben semmi részesedésük, még csak az sem, hogy terjesztik
a Szavat, még csak az sem, hogy ismerik a Szavat, mert nem élik a Szavat!
„… Hivatkozva Reád, emeljük kezeinket…” – Megnézték valaha is ezeket a kezeket?
Nagyon sok véres, piszkos, üres vagy lélektelen. Kicsodát hivatkoznak? Csak saját magukat! Nézzék, hogy tartsák a kezeiket, görcsösen és természetellenesen. Egészen a szemeik
fölé emelik, csak hogy ne lássák, hogy nem tiszták!
„… kérünk Téged…” – Nem kérik! Nem is koldulják, sőt igénylik! Legrosszabb gyalázat ezekből a szavakból terjed, melyek a Magasságokban így hangzanak: „Mi már szentek
vagyunk, mi már mindent tudunk és így muszáj hogy meghallgass minket!”
„… Uram, hadd rajtunk a Te nagy Jóságodat és Kegyelmedet!” Valójában ezt akarják?
Akkor nézzenek körül és ﬁgyeljék. A kiöntő megnyílt és elnyeli azokat, melyek úgy cselekedtek mint önök! Hogy képzelik a Jóságot? Semmivel sem jobbak mint más keresztények.
Mind azután, amit nem csinálnak, és mind azután amit csinálnak, még azt gondolják, hogy
meg van a belépőjük a paradicsomba? Így képzelik az Isten Kegyelmét? Csak sírás és fog
csikorgatás lesz az önök jutalma!
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2. A VALLÁSOSSÁG
Első minek újjá kell változni a vallásosság. Szomorú, hogy az, mi önöknek természetesnek
kellett volna hogy legyen, nem értették meg, és merev állapotba rántották. Az önök vallásaik valójában nem is azok, mert úgy érkeznek reájuk mint a templomokba. Hallgatják az
előadásokat, melyeket szinte fejből tudják, valami újat keresnek bennük, de továbbá sem
értik őket. Ugyanis mindent kívül élnek át, a lélek azonos részesedése nélkül.
Vallásuk kilenc órakor kezdődik, mert így kezdődnek a vallás események a Hegyen is,
de nem kérdezik, miért van ez így. Maximálisan azzal indokolják, hogy azért van így, hogy
a Magasságokba egyszerre szálljanak egyforma szavak, tehát az előadások és imádság szavai.
Képmutatók, tényleg azt gondolják, hogy bár az egész világon egyszerre ugyanabban az
órában, percben és másodpercben olvasva lenne egy és ugyanaz az előadás, akkor minden
ember gondolata, érzése egyforma lesz?
A válasz nagyon egyszerű, nem lesznek! Akkor vajon miért fontos az idő? Ez azért van,
hogy ezekben a pillanatokban az emberek teljes mértékben felejtsék el a földi dolgokat, és
ezzel lehetővé tegyék, hogy a Szó áradhasson beléjük. Ez az Isten hódolása. Az ember teljes mértékben átadja magát annak, ami a Magasságokból érkezhet hozzá, a lelke befogadja
és örvendezve köszöni a Teremtőnek azt, amit befogadhatott.
Kilencedik óra a vallásos esemény kezdetének egyéb más oka is van. Első az, hogy ebben az időben kezdődnek a misék a templomokban. Emberek meg vannak erre az órára
szokva, ezért nem volt szabad megváltoztatni. Megszegényítetteknek érezték volna magukat.
Második ok az, hogy pont azért mert sok más lélek a templomban van, nem nehezítették a lényszerűket feleslegesen, ezért ők is ebben az órában nagy mennyiségben részt vehettek az eseményen.
Harmadik, látszólag legkisebb, de valójában a legfontosabb ok az volt, hogy amíg az
események nem ebben az órában kezdődnek, lelkek először a templomokba mentek, mivel
ebből kifolyólag hamis részesedést hoztak magukkal a vallásosságra. Ahelyett, hogy az Igazat keresték volna, ﬁgyelemelterelést kerestek. Nem a templom betiltása volt a cél, mert az
Igazhoz térő út így is vezethet, de az, hogy a vallásosságra ne hozzák a templomi átélést.
Mostantól meg kell változtatni! Mivelhogy délben áramlik a legnagyobb Erő a teremtésbe, a vallásosságokat is úgy kell megtartani, hogy ebben az időben végezzenek ugyanúgy, mint az ünnepségek. Vallásossággal a lélek megnyílhat és ebből kifolyólag
befogadhassa a Magasságokból áldó Erőt.
A következő időszakban ez nagyon szükséges lesz, mert az érkező megtisztított szikrácskák ennek az Erőnek nyitottak lesznek. Ez az első lépés, mellyel vissza térnek az Atlantisz idejébe.
Intézkedések, melyek a templomokat illeti, többé nem szükségesek. Lényszerűk fel vannak készülve a változásra, így hát bármelyik helyen a Földön ez a változás azonnal végrehajtható.
További változások szükségesek a díszítésben. Fontos beszüntetni a rendeletet, mely
különböző díszítést illette a templomokat és a háztartásokat. Ez azért van így, hogy
a templomok megszentségtelenítettek, és az újakat pont az otthonokból kell kezdeni kiépíteni. Ezért lehetséges és szükséges is használni az összes szimbólumot ott, ahol valójában
építve van az új lelki templom. Kérdezzék a lényszerűket vagy a lelki vezetésüket és megkapják a választ.
Következő fontos változás a gyertya mennyisége. Az volt mondva, hogy gyertyák
a Szent Grál őreit jelképezik, de senki sem gondolkodott el a felett, miért csak hét van,
hogyha őrökből, melyeket a „legöregebbek” fogalom alatt ismerik, 24 van.
Hét gyertya volt azért adva, hogy a 254 őrből hét lelki, hét lényszerű, hét angyali és há236
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rom, melyek nem megteremtettek. Ez a három, Oriel, Gabriel, és Raphael nem tartoznak az
arkangyalok, de az Egység közé. Ezek alkották azt a képzeletbeli nyolcadik gyertyát, melynek hasonmása a falon lévő kereszt volt. Ezért lehetett használni az Úr képét is, mert Ő
szintén Egység.
Mostantól, mivelhogy az Egység vissza tért az Egységbe, tizenkét gyertyának kell lenni,
három a lelkinek, három a lényszerűnek, három az angyalinak és három az Egységnek.
A falon lévő kereszt szimbóluma annak, melyből származnak azok, melyek Egység.
Kérdezik, miért nincs ott 24 gyertya? Az oltár ne nézzen ki mint egy lampion felvonulás!
A díszítésből el kell tüntetni mindent, ami hódolva volt, vagy hogyha lehetséges, megváltoztatni. Példaképpen az oltár függönyeit és takarókat.
Leglényegesebb változás a saját tartalmat illeti. Eddig olvasták a Grál Üzenet előadásait,
melyeket osztották vagy egybecsatolták, sőt saját ﬁkciókat olvashattak, melyeket a Szó
szintjére emelték. Ez minden hamis.
A vallásosság eseményen szükséges, hogy nem egybecsatolt és nem rövidített Magasságokból érkező Szó hangzon el, sosem az emberi szó. Egyetlen emberi, ami ott szólhat, az
ima.
Ne tervezzenek semmilyen olvasás tervet, ez nem jó, mivel merev állapothoz vezethetett. Olvassák az előadásokat úgy ahogyan egymás után mennek, tehát nyugodtan olvassák
Karácsonykor a Húsvéti előadást. Ez azért van, mert most a durvaanyagi értelemre teszik
a hangsúlyt ahelyett, hogy az érzésen legyen a hangsúly. Az előadások tartalmában Hármastörvényt muszáj keresnie a léleknek, tehát azt ami a Szó, és nem a durvaanyagi hangzását.
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Sok lélek megtalálta az Szóhoz vezető utat. Ezrek voltak, melyek meghallották a hívást és
megtalálták a Szavat, Magasságokból származó Szavat. Nem sokan ám kezdték el élni. Sokan voltak, melyek kijelentették, hogy akarják teljesíteni az Isten Akaratát és az Úr Oltára
előtt megígérték, hogy szolgálni fogják Őt a létezésük minden változatában. Ám csak kevesen teljesítették ezt.
Elsőként az ígéret után a keresést kellett volna megkezdeni. A feladat keresését, mely
a megpecsételés órájában be volt osztva. Ezt az első elengedhetetlen lépést csak néhányan
igyekeztek végrehajtani. Ez is valójában fájdalmasan kevésnek sikerült. Az első lépés, legfontosabb az összes lépésből, mert ez a haza felé vezető lépés. Lépés, mely nyilvánítja
a szolgálat akaratot az emberi léleknél. Az, ki ezt a lépést valójában megtette, talált, mivel
ez a lépés keresést jelenti és csak az, ki keres, talál. Ezrek voltak azok, melyek erről a lépésről beszéltek, de csak néhány tíz azokból, melyek végre is hajtották.
Azok, melyek találtak, megkezdték a teljesítésüket. Nem kerülték ki a tévedések, ám
ezeken értek és nőttek. Azok, melyek a keresésről csak beszéltek, kezdték keseríteni az életüket. Csak azért érkeztek a Földre, hogy teljesítsék az Isten Akaratát, és mikor megérkezett a felkérés, csalódást okoztak. Olyanok voltak mint a szeleburdi leányok, melyek értékes
lámpáikkal olajért mentek, de nem töltötték meg őket. Büszkén mutogatták a lámpáikat,
büszkélkedtek a keresztekkel, büszkén beszéltek arról, mit tettek. De meglebbent a szél és
elfújta őket mint az üres héjakat. A Szent Galamb napján megérkezett magasságokból a lovas, és az Úr intésére letörölte homlokaikról a kereszt jelét. Elveszítették a hivatásukat,
mert nem teljesítették azt, amit ünnepélyesen ígértek. Egy kéz ujjain könnyedén megszámolhatják azokat, melyek hűségesek maradtak. Az egész világot búbánat lepte el, búbánat
azok felett, melyek bár megtalálták az utat, újból elveszítették.
Mindent megkaptak, emberi lelkek, mindent. Vajon mit is tudnak a Szóról? Meg van,
gyönyörködnek benne, de nem élik. Sok ezer oldalú magyarázatok voltak adva hozzá. És
mit csinálnak? Veszekednek még arról a pár szóról is, melyek fényesebbek a napnál. Veszekednek, mi volt hamarább, tyúk vagy a tojás, veszekednek melyik Szó érvényes, és még
mindig nem értik, vajon mi a Szó. A Szó Szeretet, Igazság, Tisztaság és ez az Isten. Ez
a Szó! Minden más csak magyarázat.
Senki a lelkek közül itt a Földön, jól hallják, senki sem tudja, mi a Szeretet, mi az Igazság, mi a Tisztaság. Akkor hogy akarják megérteni azt, mi az Isten?
Tudják meg, hogy az Igazság helyett elpuhultságuk van, Szeretet helyett önszeretet, Tisztaság helyett hűtlenség. Keresik a Szóban azt, ami sosem volt benne, most sincs, és nem is
lesz ahelyett, hogy azt keresnék, ami mindig is benne volt, most is van és lesz is. Szakítják
le a képmutatói maszkjaikat, hamis vallás maszkjait és nézzenek végre a tükörbe, hogy ez
csak az önszeretet, melyben gyönyörködnek.
Veszekednek azon, vajon a virágokat jobbra vagy ballra tegyék, arany szalagot tegyenek
e az oltár körül, viselni vagy nem viselni az ünnepélyes ruházatot, beszélni vagy hallgatni,
zenét vagy harangszót ereszteni. Veszekszenek azon, mi jobb – hosszú vagy rövidebb zene,
furulya vagy síp, Wagner vagy Bach. Képmutatói arcok, merev pózok, halott vallásossági
események. Felcserélik a formát a tartalommal. Hol van az élet, az a szükséges mozgás, az
átélés? Ezer évek után semmi sem változott!
De most már vége az ilyen cselekedeteknek. Lerántom a nem tudás köpenyét és felfedem a szemeiket. Mindenhol, ahol ezentúl nem lesz valódi vallásosság, mindenhol ott, ahol
a forma lesz a tartalom felett, mindenhol ott, ahol véve lesz az adományozás helyett, oda
mindenhová már nem fog áradni a Magasságokból áradó Erő.
Az Ítélet véget ért! Itt az új nap! Nem itt lesz, de itt van! Ki ezt nem értheti meg, az
mintha nem is született volna meg. A „Muszáj!” szavat, mely hivatva volt önökhöz, nem
értették meg, mert szigorúnak tűnt. De nem szigorú hanem kedves volt, mert Szó a Szere238
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tet.

És így, ahogyan hivatva volt önökhöz valaha: „Muszáj!”, manapság így van hívva:
„Nem szabad!”
Nem szabad többé semmi olyat tenni, ami az Isten Akarata ellen van! Az ismerős „Muszáj” már muszáj ismerni és teljesíteni! Késő van még csak tanulni! Erre a múlt szolgált. Jelenkorban már csinálják és jövendőbe már megkezdődött az új korszak, mely annak
a megismeréshez van kiszabva, mit „Nem szabad!”. Erre van az Ezeréves birodalom.
Az egész világon, Földön és a túlvilágon is harminckét lélek van, melyek tudják mi az
a „Nem szabad!”. Tanuljanak tőlük, tanuljanak, amíg van idejük, mert rövid ez az idő.
Bár az volt hívva önökhöz, hogy már muszáj tudniuk, mi az a „Muszáj!”, sajnos a fordítottja igaz. Egyetlen egy sem önök közül nem tudja, másképpen keresné a feladatát és
megtalálná! Ezért voltak eltörölve a keresztek a homlokaikról, mert nem tudják. Ezért mielőtt megtanulják azt a „Nem szabad!”, muszáj megtanulniuk a „Muszáj!”. Ám az iskola
véget ért! És önöknek a saját nyomorúságukban kell ezt megtanulni.
Tudják meg, hogy az egész világon, Földön is és a túlvilágon háromszázhetven olyan
van, melyek tudják mi az a „Muszáj!”. Menjenek hozzájuk és tanuljanak, mert az idő már
befejeződött. Nem tették le az érettségi vizsgát, és így, mint a földi iskolában, van adva
még egy, utolsó esély. Röviden az előző vizsga után érkezik, ezért tanuljanak, mert, muszáj!
Szó, mely adva volt, nem csak az önöké. Nincs különbség önök közt és azok közt, melyeket keresőknek nevezik, és azok közt sem, melyek még nem találták meg a Szavat. Mert
azok, melyek még nem találták meg, tisztábban élnek mint azok, melyek keresnek, és azok,
melyek keresnek tisztábban élnek mint azok, melyek találtak. Nincs többé Szó, mely csak
azok számára volna, melyek találtak, mert olyanok nincsenek. Milyen jogon nevezik magukat így, mikor nem ilyenek! Sajnálatos mosolygással néznek azokra, melyek találtak, és úgy
nevezik őket, mint melyek tébolyognak. De azokat, melyek gyermek lábakon állnak, imádják és példányként néznek fel reájuk.
A Magasságokból származó Piramis, melyet a Követek munkaigényesen felépítettek
a Földön, le van rombolva. Önök rombolták le! Azzal rombolták le, hogy másokat hódoltak, melyek a csúcsán voltak, és ezzel egyaránt lesodorták. Csak egy rakás elhanyagolt kőrakás maradt a gyönyörű építményből. Mit tettek emberi lelkek, mit?! Egyetlen teremtés,
melybe az Úr eljött, egyetlen teremtés, mely kegyelmezve volt az összes kegyelem felett,
egyetlen teremtés, mely elárulta a saját Urát! Piszkos kezekkel a legszentebb után nyúltak,
amit ez a Föld hordott és lerántották a kívánságuk iszapjába. Hová irányulnak a lépéseik,
teli hazugsággal és gyűlölettel, hová irányul a látásuk, teli kosszal és porral?
Ezer éveken át, a teremtés kezdetétől tanítók voltak küldve önöknek. Ezer éveken át,
minden időben és minden nemzetbe. Egyszer mint királyok, egyszer mint papok, egyszer
mint tanítók és orvosok, de szakácsok és szolgálók is. Minden nemzetben, minden időben,
minden hivatásban hatottak a lelki és az őslelki segédek. De sosem hallgatták és sosem értették őket. Nem értették a lépéseiket, nem értették a nyelvüket, nem értették a cselekedeteiket. Olyanok voltak mint önök, és mégis másak. Ne kérdezték az embereket, mit is
akarnak, nem kérdezték az embereket mi tetszik nékik. Adományozták azt, ami használ, és
ez az embereknek nem tetszett.
Közeledik a Tisztaság ünnepe. Tudják meg, hogy ekkor kezdődik a pótvizsga. A Sugárzó Csillag ünnepén lesznek kiosztva a bizonyítványok. Rövid idő, melyben muszáj megismerniük, mi az a „Muszáj!”. Rövidebb mint ahogy gondolták volna! És ezután,
mosolyogva a munkába, tanulni, mit is jelent az a „Nem szabad!”
Ó emberi lelkek, lássák át végre és ismerjék meg, hogy az időben a Szeretet, Tisztaság
és Igazság Törvényei a Volt, Van és Lesz Törvénye. Volt a Szeretet, Van a Tisztaság és
Lesz az Igazság.
És így Volt, hogy meg kellet tanulniuk, mi a Törvény, mert az Isten Szeretetéből keletkeztek; Van, mikor az Isten Szeretetében megkezdték teljesíteni az Isten Törvényeit, ami
239

NEM SZABAD!

tisztítja önöket; és Lesz, mikor learassák a jutalmat, jutalmat, hogy a Szeretet szárnyain
a Tisztaságban hazafelé tartanak mint teljesen tudatos lelkek!
Ámen!
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4. AZ UTOLSÓ DÖNTÉS UTÁN
Őskortól hangzik az emberekhez a hívás. A Magasságok Hangja, kedves, szíves, simító,
meleg, haza hívó. Az önök feladatuk lelkek, meghallani ezt a hangok, megérteni és engedelmeskedni neki. Mint a legpuhább bársony, oly ez a hívás, bársony azoknak, melyek
akarják hallani. És a hang éles mint a legszilárdabb acél kard, kiköszörült kard azok számára, melyek nem akarják hallani. Ez a bársony és ez a kard is a Szó.
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. És úgy ahogyan
a kezdetben, ma is ez a Szó az „Isten”. A János valaha úgy szólt önökhöz, hogy azok is,
melyek nem hallották, megismerjék, mi a Szó. És a Szó testé vált. A Magasságokból érkezett ismeretlenül és ragyogott itt a Földön. A Szó érkezett önök közé és ezután elment,
mert az emberek gyűlölték. Ez a Szó a Szeretet volt.
Megérkezett a Szó észrevétlenül, szerényen mint az Igazság Törvény. Újból megérkezett a Földre és önök közt volt. Ismeretlenül, megtaposva, elutasítva. A Szó távozott és az
emberek gyűlölték Őt. Ez a Szó az Igazság volt.
A Szó meghozta az utolsó hívást. Utolsó hívás a Magasságokból. De ez a hívás nem
olyan, mint amilyennek az emberek elképzelnék. Ez a hívás szigorú és követelő. Az ember
is elő volt állítva e utolsó hívás elé, mely az utolsó döntését jelenti.
Közvetlen útján az ember kereszteződéséket és kitérőket állított fel magának. Így a közvetlen útból görbét alakított, teli akadályokkal és esésekkel. Ilyen módon felépítette az
utolsó kereszteződését is az utolsó eltérési lehetőséggel. Még sokáig, nagyon sokáig bolyongana az útjain, de megérkezett az utolsó hívás. Utolsó hívás, mely engesztelhetetlenül
az utolsó eltérés elé állította őt, utolsó döntés elé, számadást követelve. A kereszteződés
egyik oldalán az Igaz és a Törvény, a másik oldalán a halál. És elhangzottak a szavak: „Mit
választasz, ember?”
Túlságosan begabalyodva kétségeibe és a sötétségbe állt az ember szemben könyörtelen
követelménynek. Követelménynek, mely formát szerzett: „Muszáj döntened!”
Ragyogva és hívatva állt a Szó a keskeny gyalogút mögött, mely alatt mély szakadék
volt, emberek kívánságai szakadéka, szokásai és kijárt útjai. Mindenkinek, ki követni akarta az Igazat, mely Törvény, át kellet menni a gyalogúton, mely szűk volt ahhoz, ami az embereken volt – büszkeség, szerénytelenség, irigység, gyűlölet, mohóság, de látszólag kisebb
dolgok is mint a szokás, nyugodtság, de a felelősség előtti félelem is és sok, nagyon sok
más is. Mindezt az embereknek el kellet hajítani a szakadékba, anélkül nem térhettek át
a gyalogúton. Saját maguktól kellett ezt megcsinálni és ez volt az utolsó döntésük.
Azoknak, melyek ezt bebizonyították, a gyalogút széles híddá vált, amelyen átvihették
a Szeretetet, gyönyört, Tisztaságot és sok sok mást is.
Azok, melyek megijedtek, megfordultak és átdobták az eltérőt. De nem vették észre,
hogy ez a másik út közvetlenül a szakadék fenekéhez vezet. Vissza út már nem volt! Hamis
vallásossággal az ajkukon, dalolva, feldíszítve mindenféle kicsiségekkel, mosollyal szaladtak a sötétség felé.
Ez út kezdetén sokan álltak feldíszítve emberi csontokkal, melyek távolból mint a Tisztaság fehér virágai néztek ki. De koponyák voltak, melyeket díjként kínáltak. Hívtak:
„Gyertek ide, hozzánk. Együtt, kéz a kézben teljesíteni fogjuk azt, mit akarunk. Mi már
nyertünk. Sok éve már itt álunk, ezért tudjuk, hogy helyes ez az út. Nézzék a jelvényeinket,
az Igaz és Tisztaság jelei. ”
Így és hasonlóan szóltak a csábító hangok, de az emberek nem látták az iszapot a kezükön és a fekete aranyat. Ezrek estek a szakadékba. A seb erősen megnyílt, mikor hirtelen
megszólalt a hang: „Mit csináltak a Szóból, az én Szavamból!”
Felsírt a Tisztaság a Magasságokban. A könnyekből Lovasok jöttek, ragyogók, feketében, nyersek és szigorúak. Harmadszor érkezett Szó a teremtésbe. És ez a Szó a Tisztaság
volt.
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Frissítő mint a kristálytiszta víz a legtisztább hegyi patakból, hatással van a Tisztaság
azokra, melyek a Magasságok felé tartanak. Ám éles kardként kihat azok felé, melyek félnek tőle!
Száznegyvennégyezer Lovag tért ki a teremtésbe. Vízesésként dörömböl és az Erejével
viszi el mindazt, ami nem tartozik oda, ilyen hatással vannak a Lovagok az anyagban. Az
Erejük hűvös áramlatában meg lesz tisztítva a Föld a lidérctől.
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5. ÜRES TENYEREK
„Én vagyok az Alfa és Omega, az Ember Fia, kezdettől a kezdetig, az, mely Van!!”
Mennydörgően szólalt meg ez a hívás a teremtés felé és a lélek berezgett az ijedtségében. A hang követelődzött: „Nyújtsd ki kezeid, lény, és mutasd meg, milyenek
a tenyereid!” Semmi, csak üresség és kosz. Megszólalt a hang: „Így gazdálkodtál?! Menjél
a szemem elől, szemérmetlen!”
A lény megrázódott, de nem az alázattól, csak a gőgösség és gyűlölet: „Vajon én
mennyek el?! Én?! Hiszen mindig hittem az Istenbe!”
„Hittél? Nem, nem! Csak a száddal vallottad, de a szíved kőkemény volt!”
A lény lezúdult, de csak egy pillanatra. Az esze megint tanácsolta: „Ez hamis hívás! Lehetetlen, hogy te, ilyen vallásos, lezúduljál! Ez biztosan valami hamis próféta hangja volt!”
„Így lesz, így!”, bátorították magukat egyesek, mások, ezrek…
–––
„Én vagyok az Alfa és Omega!”
Mennydörgően szólalt meg ez a hívás most a durvaanyagi Földön. Kiabálás emelkedett
a tömegből: „Vajon az? Hiszen ez laikus! Nem a mi sorainkból származik!” A másik csatlakozott: „Ez? Hiszen ő nem katolikus!” És mások, és mások….
Kevesen ismerték meg az érkezőben az Ember Fiát. Voltak akik másképpen viselkedtek: „Mi hogyha véletlenül igaz? Semmit sem adunk, hogyha megpróbáljuk.” Ezek voltak
a legrosszabb képmutatók!
Többiek mint a gyenge szalma. Először megindultak: „Ember Fia a Földön!” Más valaki csatlakozott: „Megszületett a próféta!” És szaladtak az Ember Fia után, előtérbe mutatva
magukat. Ám mikor nem teljesítette a csodákat, melyeket kívánták volna, a szalmájuk elégett: „Ez szélhámos!” Tudat ezekről az emberekről fájdalmas volt.
Mások érkeztek, melyek sziklaként néztek ki: „Uram, te vagy az, melynek érkeznie kellett!”, „Uram, te vagy az, mely Van!” Minthogyha örömmel fogadták volna a Szavat. De
egy idő után megmutatkozott a valódi „én” : „Megfázott, ez hogy lehetséges?! Hogyha
Ember Fia, uralná a természetet!” Pontosan mint a Júdás.
Látszó szikla csak egy rakás homok volt, melyet elsodorta az első hevesebb eső a szavakban: „Mindenért saját maguk tehetnek!” És ezek még nem a legrosszabbak voltak.
Következők érkeztetek, látszólag erősek mint az acél: „Uram, mi semmik vagyunk.
A Te Szavad történjen!” Elkezdtek dolgozni és építeni. Az építményük kezdetben szépnek
tűnt.
Hirtelen megszólalt az Úr szájából: „Muszáj!” Megmutatkozott, hogy az acélt belülről
a rozsda szétmarta és csak a ragyogós külső máz tartotta egyben. Lezuhantak, mert várták,
hogy valaki más majd viszi őket. A legnagyobb elárulás ezektől érkezett: „Haljon meg, hazudott nekünk! Az Isten Fia is az emberekért halt meg, hát már vajon miért muszáj? Ő is
haljon meg!” Befejezett gyilkosság!
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6. A POKOLBA VEZETŐ KAPU
Ó, emberek, hogy képzelik el a sötétséget! Keresik a létezésük árnyékos oldalait, ijednek az
apróságoktól, de azt a különöset nem látják. Önök a pokolba vezető kapuk. Önök!
Sárba sodornak minden tisztát és nemeset. Porba sodornak minden azt, amihez nem értenek. Így kövezik az útjukat, mely a pokol kapuja!
Nem is tudják, mi minden a rossz tett. Gondolnak a háborúkra, gyilkosságokra, lopásokra. De, azt a legfontosabbat nem látják! Nézzenek egy kicsit a gondolatok világába és
megdöbbennek! Ez a valódi pokol küszöbe.
A küszöb sötét oszlopai – kis oszlop, ezek a lopások, valamivel nagyobb, ezek a háborúk, de az a legnagyobb, mely mindent megtart, a gyűlölet, gyűlölet minden lehető és lehetetlen formájában.
Gyűlölet a pokol fő kapuja. Már rég elnyelte az összes kaput, csak ez az egyetlen maradt! Legnagyobb és legszörnyűbb! Minden, amit tesznek, gyűlölet! Már semmi mást nem
tudnak. A sötétség csúcsa, legszörnyűbb csúcs.
Mindent gyűlölnek – az egyházat, Szavat, szomszédokat, barátokat, ellenségeket, saját
magukat is gyűlölik!
Irigység, gyűlölet anyja, a gyűlölet felemésztette és csak egy pici köröm maradt belőle
a sötétség karmaiban. Kis karmok, melyek csak egy picit megkarcolnak és a sebbe azonnal
gyűlölet sodródik. Ó, jaj! Betegség és a halál csak a kísérő jelenségei ezeknek a cselekedeteknek.
Nézzék át a gondolataik világát. Ezek már nem kaotikus gondolati alakulatok, melyek
a káoszban egymást megzabálják. Ó, nem! Csak egyetlen egy maradt! Egyetlen egy! Az
a legszörnyűbb, förtelmes koponya alakja van, fekete gödrök a szemek helyett, halál a száj
és orr helyett, melyek a pokol kapuja. Ó, jaj!
Ám érkezik a Fényesség sugara! Fehéren ragyogó Lovagok galambbal a homlokukon,
a Tisztaság Lovagjai. Sugárzó kardjait győzelmesen a fejük felett tartva.
Magasságokban a Szent Grál áll. Áll és áld. Kezeiből Erő és Tisztaság árad a Lénytelenség sugarán. Az a Legmagasabb a teremtésbe! Micsoda áldozat!
A legnemesebb Erő érkezik a teremtésbe és a sugarán haladnak a Tisztaság Lovagjai,
a Magasságok Lovagjai. Magasan emelik kardjukat és vágják a teremtés rák betegségét.
Sistereg az egész. A megmérgezett fejek esnek a kard ütései alatt. Iszap és iszonyatos
kosz folyik le, a sötétségekbe, hogy elnyelje azokat, melyek alakították, és szétrakja a tudatukat.
Kiöntő nyeli egyik alakulatot a másik után, lelket a lélek után mint valamii szörnyű forgó. Forog az egész, bugyog, darál és tisztít. Kirepkednek a szikrácskák tisztán és szabadon.
Sajnos, tudatlanul. Elpazarolták az idejüket.
Szeretet felhőcskéje körbe veszi őket. Szeretet felhőcskéje, mely nem engedi folytatni
a rossz cselekedetek tevését. Kegyelem a kegyelem felett.
Tisztaság sugara a teremtésnek zárja a kapuját. Ámen!

244

7. BELÉPŐ A PARADICSOMBA
Szent Péter, szent Anton, szent Hildegard stb. Az emberek hódolják őket mint azokat, melyek biztosan a paradicsomban vannak! Remélik, hogy az Isten trónusa előtt szünet nélkül
könyörögnek a Földön lévő bűnösök nevében.
Mosolyognak e felett, mert az ilyen cselekedet szelesnek tűnik. Ez valójában így van, hiszen szent csak az Isten!
Hány „szent” van manapság a Földön? Hány „szent” szentelte saját magát? Hány
„szent” hódolja saját magát? Mindenhol találnának ilyeket.
Kérdezik: „Minek van ez itt nekünk mondva, hiszen mi ezt ismerjük?” Ismerik? Abban
az esetben miért cselekednek fordítva?! Nem tudják mikor? Csak gondolkodjanak el e felett!
Egyházi tisztségek, bíborosok „megkegyelmezve” Szent Lélek által, konklávéban választják az új tévedhetetlen pápát. Tévedhetők választják a tévedhetetlent! Vagy saját magukat is tévedhetetleneknek ítélik? Egyenlőre nem. De a választás idejében a Szent Lélekkel
vannak megszállva!
És önök? Önök miért ítélik magukat tévedhetetleneknek? Egyszerűen azért, mert
a Szent Lélek az Ember Fiában volt a Földön lehorgonyozva és odaajándékozta önöknek
a teljes ismeretet! Mikor is állították, hogy tévedhetetlenek? Mindig! Nem volt szükséges
szavakkal állítani. A cselekedetük ez bizonyította!
Az egyházban azokat, melyeknek nincsen semmilyen egyházi képzettségük, laikusoknak nevezik. Önök keresőknek szólítják! Az egyházban fél szentként néznek püspökökre
és a bíborosokra. Önök az arany és tanítvány keresztek hordozóit ítélik így! Egyházban
a pápát ítélik tévedhetetlennek. Önök az apostolokra néznek így!
A helyzet változott, mivel az apostolok már nincsenek a Földön. És önöknek kellenek
a „tévedhetetlenek!” Így hát az arany vagy tanítvány kereszt viselőit ítélik így!
Saját magukat tökéleteseknek ítélik! A saját nézetük szerint már be van biztosítva belépő a paradicsomba, ezért, pontosan ahogy az egyházban, szenteknek ítélik magukat!
Sok helyen az egész világon ezt bizonyítsák a cselekedeteikkel. Leereszkedően minden
felett mosolyognak és azoknak ítélik magukat, melyek birtokolják az eredeti ismeretet. Ám
hogyha a kereső valamit kérdez, a Szó idézetével válaszolnak neki! Szinte hihetetlen, hogy
a Szavat még nem darabolták fel úgy mint a Bibliát! Ekkor mondhatnák: „I. 14 – 2,8”, ami
jelentené az I. részt, 14. Előadást, mondat 2-8 ig.
Nem beszélnek így, de már úgy viselkednek! Kitépik az idézeteket az összhangból és
ragyognak a fényükben! Saját beszéd vagy saját szavak? „Inkább nem, meggörbítenénk
a Szó értelmét. Hiszen az Úr megadta a mondatok pontos alakjait!”
Képmutatók, még mindig nem értették meg azt, mi az a Szó! Beszélnek róla mint a Római egyház bíborosai az egyházgyűlésen, de nem élik! Milyen a lelki dolguk?
Püspök, mely pápának ítéli magát, egybehívja az egyházgyűlést a Rómába. Mivel nincsen annyi bíborosuk, egyszerű papok is meg vannak hívva. Laikusok nem, ezek nem értenének ehhez! Nem is kérelmezik a Szent Lélek megszállását, hisz ez mindig köztük van, és
elkezdik a tárgyalást.
Lelki munkát hivatalosan végzik, a kultúrát be kell tartani! Első sorban jelenléti ellenőrzés, hisz a tíz részvételért belépő a paradicsomba jár! Húsz részvétel? Hiszen ő szent, enynyit csak olyan bírhat ki, ezért a helye ott van, ahol a Szent Grál! A pápa leereszkedően
mosolyog, hisz ő már a Szent Grállal tegeződik, mint a Földön lévő helyettese.
Túlzottnak tűnik? Ezek csak enyhe szavak, melyek szállnak onnan!
Bevezetés után a „lelki” program következik:
Első pont – mennyit szedtünk a harangocskába. Száraz statisztika, mely arról szól, hogy
az egyház hívői nem valami nagy esetek és nehezen biztosítják be maguknak a paradicsomban irányuló belépőt, hogyha a harangocskába pénz helyett gombokat dobálnak. Ho245
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gyan bebiztosítani azt, hogy a hívők jobban szót fogadjanak? Teszünk egy lelki intézkedést: „Azokat, melyek legtöbbet adományoznak, a padok első soraiba ültetjük, és azokat,
melyek a legkevesebbet, nem engedjük a misére! Hiszen a misét főképpen azokért csináljuk, és mindig is így gondoltuk, melyek hozzájárulnak a Grál egyház fenntartásához!
A többieket itt úgy is csak tűrjük és ezentúl az üres helyeket fogjuk betölteni velük! Az én
templomomban ez úgy lesz, ahogyan én akarom, ez nem nyilvános terület!” Így döntött
a pápa.
Második pont – ki tisztítja meg a mosdókat. Az egyházgyűlés legfontosabb lelki témája. Pont, mely eltart pár órát. Papok tárgyalnak: „Ez a takarító abatisa már sokat tett, má sok is csinálhatnák!” Fő abatisa hozzá járul: „Minden abatisát be kellene vonni, nem
mindig ugyanazokat!” Többiek hízelegnek: „Nekünk ez nem akadály!” Pár óra elteltével
nehezen egybe van hozva a takarítási terv a legközelebbi egyházgyűlésig.
Harmadik pont – lelki részvények a múlt időszakban. Pápa kezdi a beszédet: „Az utolsó
egyházgyűléstől öt lelki részvényt csináltunk, melyeken kétezer háromszáz hívő és laikus
vett részt. Négy jelentős kulturális személyiség volt meghívva, két politikus, egy szenátor.
Külföldről három művész érkezett. Lelki részvények egyben két millió koronába kerültek.
Az eredeti terv, hogy bemutassuk az egyházi irányelveket, az emberek részvétlenségük végett nem történt meg. Annak ellenére azt gondoljuk, hogy a hasonló részvényeknek jövőben is itt a helyük. Sajnos, a Lurdi zarándokút nem sikerült, mert a határok be voltak zárva,
de ahelyett a helyi kocsmába végeztünk. Minden esetben ez a részvény a legjobbak közé
tartozik, és jogosan büszkék vagyunk, hogy egy évnyi munka és néhány millió korona nem
veszett, mert célszerűen voltak felhasználva. ”
Negyedik pont – mások. Vendég kapja meg a beszéd szavát: „Az önök temploma, bazilikájuk nem szent. Oly dolgok történtek itt, melyek nem helyesek. Meg voltak lopva az emberek, mivel a túlzott áraikkal az üzletesek árulták a kérdéses árucikküket. Sötéteket
eresztettek ide, gyilkosokat. És az önök hívői – egyik püspök akart lenni, másik bíboros,
harmadik maga az Isten! Versenyeztek önök előtt mutatva, milyen jók, és a hátuk mögött
lopták az oltári aranyat. Az Isten ﬁgyelmeztette önöket, elküldte a követét. Kissé büdös
volt és e szerint megismerhették volna, hogy mikor az őrök beengedték, van mondanivalója.”
Egyházgyűlés megdöbbenve hallgatott. Egy hangocskát sem lehetett hallani. Elsőként
egy abatisa tért észhez: „Nekem az a benyomásom, hogy ezen lehet valami igaz. Biztosan
nem minden vagyunk szentek, csak néhányan!”
Fő püspök hozzá tette: „Ez nem igaz, hisz büdösek mindig jártak ide. Hát milyen
követ?”
És a pápa: „Rossz a kapu, hogyha ez a bűzlő idejöhetett. Ezt kell megjavítani! Nehogy
háborgatva legyünk a nyugalmunkból!”
Ötödik pont – szent evangélium olvasása. Közvetlen a vacsora előtt, mikor már mindenki éhes volt, és nem volt képes lelkileg gondolkozni, egy rövid felfrissülés – pápa olvassa
az evangéliumot. Bár szinte senki sem ﬁgyeli, nem marad el ez a pont. Milyen egyházgyűlés volna olvasás nélkül?
Hatodik pont – vége. „Abatisa, a lelki jegyzőkönyvet öt példányban a megfelelő okmánybélyegekkel le adja a titkárságon két héten belül! A paradicsomba irányító belépőket,
kérem, csütörtökön délután kiemelni ugyanazon a helyen! A nem résztvevőknek lehetséges
a pontok megszerzése a következő egyházgyűlésen!”
Belépők a paradicsomba vagy a pokolba – saját maguk mérlegeljék!
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8. JELENTÉKTELEN ÉRVEK
„Tárgyilagosan vizsgálják e tényanyagot!” Fényes felhívásként ez van a Grál Üzenet bevezetésében. Egyben felszólítás és követelmény mindenkire, hogy az összes cselekedeteiben
tárgyilagos legyen.
Mit jelent tárgyilagos lenni? Bármilyen értékelésnél, bármilyen tevékenységnél csak
olyan érveket és eszközöket használni, melyek maga a dolog magját illetik.
Miért volt az ilyen követelmény felhozva alapként az ember minden cselekedeténél?
Egyszerűen azért, mert az emberiség egész történelmében az emberek mindig fordítva cselekedtek. Nevezzünk néhány példát:
Mikor Isten Fia Jézus embereknek a Szavat adta, nem ezt a Szavat vizsgálták, de azt, ki
hozta nékik. Jézus, ács ﬁaként csak laikus volt, ezért – szerintük – semmit sem adhatott
a Szóban nekik.
Az ilyen cselekedet azóta ismétlődik az egyház egész történelmében. Csak azok, melyek
vállalják az ő iskoláikat, magyarázhatják a Szavat! Hogy igazuk e van vagy sem, ez nem érdekel senkit.
Tárgyatlanság az egyházban mai napokig tart. Formája, mivel megnyilvánulhat, az úgynevezett imprimatur, tehát az irodalom vagy más alkotás egyházi jóváhagyása.
Természetesen, a tárgytalan cselekmény ebben az esetben nem csak az egyházi tisztségek oldalán van, de az összes hívők oldalán is, melyek szabadkoznak olvasni oly könyveket,
melyeknek nincs imprimatur csak azért, hogy „valamibe ne keveredjenek.”
Ez mind oly példa a tárgyatlan cselekményeknek, melyek minden logikai gondolkozással rendező embernek egyértelműek. Rosszabbak és nehezebb következményekkel vannak
az olyan tárgyatlan cselekmények, ahol a tárgyatlanság az első tekintetre nem egyértelmű.
Az ilyen cselekménynek ezután az a következménye, hogy az emberek, melyek ezt nem látják át, az ebből kifolyólag hamis gondolatok és cselekmények iszapjába vannak sodorva.
Idézzünk néhány példát az ilyen tárgyatlan cselekményeknek, melyeket még elég jól átláthatják, bár nem mindenki képes ehhez:
A vallásossági eseményeknek nem rendszeres megtartása, melynek az indoka olyan,
hogy nincsen elég pénz virágokra, vagy az, hogy az emberek nem jöhetnek oly gyakran.
Ez tipikus tárgyatlan cselekmény, mikor a megoldás keresése helyett az első megfelelő kifogások vannak felhasználva.
Az ilyen típusú tárgyatlan cselekményekhez továbbá ezek a mondatok tartoznak: „Ezek
a gyertyatartók ne megfelelőek, mert magasak”, „Ezek a gyertyatartók fordítva, alacsonyak”, „Ezek a gyertyatartók túlságosan kivannak díszítve”, stb…
Bármelyik mondatot bármikor fel lehet használni tárgyatlan érvként csak azért, hogy ne
keljen valamit csinálni! Tárgyatlanság az ilyen esetekben igyekszik betakarni főképpen
a kényelmességet és lustaságot, melyek az akadályok megdöntése nem hajlandóságában
nyilvánul.
Nézzük a tárgyatlan cselekmény rejtettebb formáját:
„Vajon ki is írhat nekünk Ausztráliából? Hiszen nem ismerünk ott senkit! Nyissuk ki
egyáltalán ezt a levelet?”
Hamarább ahogyan ezek az emberek elolvassák a levelet, már bizalmatlanságban vannak a tartalmához! A tárgyatlan cselekményekkel így már előre bezárják a kaput, mely által megszólíthatta volna lelküket a levél tartalma. Az ilyen tárgyatlan cselekmény mindig
megerősíti az észt, és elnyomja érzést a háttérbe, tehát bármilyen tartalom lehet vizsgálva,
nem érinti az ember érzését és ez csak észileg képes megvizsgálni az egészet. Saját maga
zárta el magától a hívást.
Ezért is sokan elutasították a Szavat! Értelemmel érthetetlen nem adhatta azt, amit tartalmazott, és ezért idegennek és kényelmetlennek tűnt. Az ilyen cselekedettel valójában
minthogyha bezárult volna a kör, mert ez pontosan ugyanaz, mint mikor elutasították
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a Szavat csak azért, mert Jézus egy ács ﬁa volt!
Most egy másik cselekmény keletkezett, tárgyatlanság következő formája. Olyan, hogy
azok a legélénkebbek sem voltak majdnem képesek kideríteni:
Emberek vizsgálják a Szavat, beszélnek róla, és ennek ellenére tárgyatlanul cselekednek.
Nem úgy hogy a szerzőt utasítanák el vagy a tartalomról veszekednének, a tárgyatlanságuk
abban rejlik, hogy mindenben csak külső formát látnak! A lényeg helyett így ezt mondják:
„Az Úr adta a Szavat és mondta, hogy ezen a Szaván semmi sem lehet megváltoztatni!”
Mindenki azonnal azokat képzeli el, melyek csak a Szó első durvaanyagi kiadás formáját ismerik el. Természetesen, ezek is ide tartoznak, de kissebségben vannak. Sokkal nagyobb mennyiség az olyanok, melyek a forma változását megengedik, és ennek ellenére
nem értették meg, mi a Szó tartalma! A tárgyatlanságuk például abban nyilvánul, hogy
a Szavat pontosan képesek idézni, de nem tudják megmondani a saját szavaikkal.
Nyilvánvaló, hogy semmilyen fordítás nem helyettesítheti az eredetit, mert a fordított
mondatok formái sok esetben a fordítótól függnek. Fordítás a saját formájában valakinek
jobban, valakinek kevésbé kellemes. Senki sem veszi tudomásul, hogy pontosan ugyanez
vonatkozik az originálra is. Az eredeti is a formájában valakinek jobban, valakinek pedig
kevésbé lehet kellemes, mert a szavak formái a szerzőtől függnek.
Ám ez semmit sem változtat a Szó tartalmán! Formák változásával, mint pld. a szavak
sorrend változása vagy a hangzásuk változásával, valami mást lehet elérni – lendületességet, hangutánzást stb. A forma fontos, ismert ugyanis, hogy egy és ugyanazt a cselekményt
többféle szemszögből lehet megnyilvánítani. Egyszer lehet színdarab, máskor komédia és
legközelebb tragédia. Bármilyen is legyen a forma, semmit sem változta azon, miről van
szó.
Hogyha úgy tűnik, hogy ez csak szójáték, próbálják meg saját maguk megadni formát
annak, hogy mi a Szeretet. Meglátják, hogy ez a legnehezebb munka és bárhogy is igyekeznének, sosem lesznek képesek pontosan eltalálni a tartalmát. És így erről írhatnak egy ezer
oldalú alkotást, ahol a bevezetésnél szükséges megjegyezni, hogy ez a fordítás nem helyettesítheti az eredeti alkotást, mert semmilyen szavak sem helyettesíthetik az érzést!
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9. A SZENT GRÁL EGYHÁZA
„A célom lelki származású! Semmilyen új vallást nem hozok magammal, semmilyen új
egyházat sem akarok alapítani, és még kevésbé valami szektát…” Így van jellemezve az,
aminek itt kell lenni! Kellene, de nincs! Emberek, mit alakítottatok, és hogy viselkedtek?
„Szabad egyesületnek” nevezik magukat. A Törvény szerint szabad egyesület az, mikor
egyik a másikat támogatja az igyekezetében és mikor mindannyian egymást támogatják
a közös igyekezetben. A Földön élnek, ezért szükségesek a földi eszközök is. Szabad egyesület nem azt jelenti, hogy ne egy erős szervezet legyen rögzített szabályokkal.
Őskortól, még az Atlantisz idejéből, az emberek élete a Földön szervezve volt. Az ország gondnokainak tanácsadóik voltak a lelki dolgokban is. Segítségükkel nem csak templomok, de iskolák is és lakó háza épültek. A lelki tanácsadók uralták a művészetet, főleg
a legmagasabb művészetet, csillagjóslás művészetét és a számok Törvényeit. Ezek alapján
a lényszerűk közreműködésével javasolták, mikor, hol, mit ültetni, építeni, csinálni stb.
A lelki munka így folytatódott a földi munkával, és ez volt a valódi imádság. Ezer évek
teltek el. Még az emberiség bűnbe esése után is sok minden tiszta maradt. Csak néhányan
kezdték elválasztani a lelki munkát az anyagitól. Az ész túltermelés következménye volt az
oka, mely nem értett az egységhez.
A lelki ne legyen a porba sodorva, megkezdték működésüket az első lelki szervezetek.
Iskolák voltak, melyet az adott ország fejedelme kivont a hatásköréből és az irányítását
a papokra bízta. Ez az Isten Akarata összhangjában volt. Így az iskola határán belül megóvták a lelki Tisztaságot és az egységet a lelki és a durvaanyagi munkák közt.
Eközben sok más téren az ész nyereségben volt, és az anyagiból lassan eltűnt a lelki. Ez
egészen az emberek Atlantiszból történő távozásukig tartott. Egyetlent, mit magukkal vittek, a közös eszközök birtoklása volt, melyet a mai tudósok elsődleges-közöségi társadalomnak nevezik. Ez az egyetlen ami helyes és megmaradt az Atlantisz idejéből.
Az új területeken, melyekre megérkeztek a kivándorlók, már a kezdetektől megkezdték
elválasztani lelkit az anyagitól. Lelki csak a lelki dolgokkal foglalkozott és az anyagi csak
az anyagiakkal. Ezzel szakadék keletkezett az élet két alkotóelemei közt. Következő évezredek folyamatában ez a szakadék úgy megnőtt, hogy szinte mérhetetlen volt.
Ebben a stádiumban érkezett a Földre Perzsia fejedelemként az Abd-ru-shin. Egy kis
nemzetben megpróbálta létrehozni az egységet. Mivelhogy az anyagi virágzott és a lelki
alighogy éldegélt, szükséges volt a lelkit feljebb emelni és az anyagit elnyomni, hogy sikerüljön az akart egység létrehozása.
Azt az egységet, melynek hasonmása az ember agy helyes viszonyában van. A hátsó
agy fele, tehát az érzés agya, és az első agy fele, tehát az értelem agy. Az agy túlnövése
nemcsak az első agy nagysága, de egyben ennek a rovására kicsinyített hátsó agy. Az embernek nem kell hogy a koponya alakja vagy az agy nagysága más legyen, de hogy az agy
részei helyes arányban legyenek.
Abd-ru-shinnak az egység csak részből sikerült. Túlságosan túltermelt ész ahhoz vezette az embereket, hogy nem értették teljes mértékben az Ő rendszabályait, ezért lassú volt az
előrehaladás. Gyilkos keze korán végezte el az Ő életét, ezért nem sikerült elvégezni mindazt, ami a szándékában volt. Így hát a szakadék a lelki és az anyagi közt továbbá nőtt.
Megérkezett Földre az Isten Fia Jézus. Új alapot tett le az embereknek, teljes lelki Szavat, mert az anyagi már oly erős volt, hogy már csak a tiszta lelki segíthetett az embereken.
Az anyagi azért volt úgy elterjedve, mert még azok is, melyek „lelkiek” voltak, tehát a pa pok, valójában az anyag rabjai voltak.
Ez a mentési misszió részben sikerült. Pár egyén megint elkezdte terjeszteni a lelkit.
Századokon keresztül az ehhez hivatottak igyekeztek, hogy a lelki fokozatosan túlnője az
anyagit, és így egységet alakítson. Sajnos, az egyház hivatalos képviselői voltak megint
azok, melyek a lelkit végkép nem értették meg, és így akadályozták a haladását.
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Az állapotban, mikor már-már úgy tűnt, hogy az anyagi megint elfojtja a lelkit, a Földre érkezett az Ember Fia. Éles szigorú karddal kettévágta az elválasztót, ami a lelki és az
anyagi közt volt, és létrehozta az egységet. Gyilkos kezek ideje előtt végeztek az életével,
és így megint ahogyan évezredekkel ezelőtt nem fejezhette be az alkotását.
Egység, melyet létrehozott az Ember Fia, a szervezetben volt, melyet az Ő indoklása
alapján és az Ő beleegyezésével az emberek alapítottak. Egység, mely ezt jelentette: „A lelki alapján építeni az anyagit.” Fényes példáként a Grál Település anyagi építése volt lelki
alapon.
Az Ember Fia élete során sokan igyekeztek megzavarni ezt az építkezést, de nem sikerült nekik. Nehéz évek érkeztek, a háború. A háború után újjáépítés kényszerűsége. Az
anyagi még mindig állt, de a lelki?
Előkelő asszonyok elkezdték az új munkát. Hirtelen felbukkantak az elmaradottak:
„Megváltják a Szavat! Az Úr helyére igyekeznek!” Így és hasonlóan hangzottak a szavak.
Az akart építés mellett megkezdődött egyben a harc is. Az erők repedtek. Így megint csak
nem lehetett kiépíteni azt, ami gondolva volt.
Sötétség a Hegyen is előnyben kezdett lenni. Körmenetek mint pld. Lurdiban a vízért
álltak a hegyi házikónál, hiszen: „Biztosan szent, hogyha a lényszerűek az Úrhoz
vezették!” Magasságokból elhangzott a parancs: „Kerüljék az ilyen cselekményt!” És így
megkezdődött a mentés próbálkozás, megmenteni azt, amit még meglehetett menteni. Szigorú szabályok és előírások adva voltak, hogy az emberek észbe kapjanak és megismerjék,
miben hibáztak. Szigorú szabályok és előírások teljesen mindenre, mert az emberek mindenbe behozták a nevetséges nézeteiket és tévedéseiket.
Kezdetekből sikeresnek nyilvánult ez az intézkedés, emberek lecsendültek és nem vitték
a hibáikat bele abba, aminek szentnek kellet volna hogy legyen. Az idő elmúlt. Csak az Irmingard kisasszony maradt itt. Megöregedett és a Földi élete a vége felé érkezett. Mindig
jobban kezdett a lelki cselekménybe áthatni az anyagi. Az emberek létrehoztak új egyházat!
Kisasszony távozott a Földről. Megkezdődött a harc a pápaságért! Egyik tanítvány
nagyzolt a másik előtt, a földi jogokkal kardoztak. Eltávolították az utolsó apostolt is, hogy
semmiben sem gátolja őket. A sötétség megint diadalmaskodott! Már hányadszor!
A lurdi víz hódolása át lett véve a Fényesség templomaiba is. Templomokban ereklyék
vannak; a Grál egyházban ezüst és arany keresztek. Képviselők kiabálják: „Mi nem vagyunk semmilyen egyház!” miközben saját maguk úgy viselkednek. Az egyház nem azért
egyház, mert úgy hívják, vagy hogy úgy volt alapítva, de azért, mert az emberek viselkednek
úgy!
Magasságokból a következő cselekmény volt látva:
Keresők a laikusok, ezüst kereszt viselők a papok, arany kereszt viselők a püspökök és
tanítványok a bíborosok! Némelyik pápának látja magát! Helységeik olyanok mint a templomok, antependiumok mint a szobrocskák, arany kereszt viselők mint a szentek!
Elég volt már az ilyen cselekményből! Egyszer és mindenkorra elég! Ahogyan annak
idején az Atlantiszban most is azok hívnak önökhöz, melyek akkoriban fogadták a Magasságokból érkező Szavat: „Elég!”
A Fényesség Követei szenvedtek önök miatt és önöktől! Elmentek, hogy már soha többé ne jöjjenek vissza! Nem tetszik a Szavuk, ahogyan sosem tetszett! Eddig mindig csak saját maguk szerint cselekedtek és mi az eredménye? Nézzenek maguk körül erre
a felfordulásra! A politikusok veszekszenek, egyházak üldözik és bírálják egymást, családok szétmennek, emberek gyilkolják egymást! Hol vannak önök, melyek megtalálták a Szavat és állították, hogy szolgálni akarják a létezésük minden változatában?! Mit csinálnak?!
Terjesztik a könyveket, és kergetik az újkeresztelőket! Ezzel gondolják, hogy már mindent
megtettek és végül még jegyzőkönyvet írnak belőle! Ez az önök lelki munkájuk!
Miért szükséges hogy nyomorban éljenek azok, melyek nem tetszenek?! Mondják: „Ez
a sorsuk! Saját maguk tehetnek róla a Törvény szerint.” Tökfejek! Önök szerint az Isten
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Fia is tehetett a haláláért?! Önök szerint mikor egyik a másikat meglopja, az a meglopott
tettes? Önök szerint a Hitler emberimádó volt? Csak éljenek a nyugodtságukban és úgy viselkedjenek mint a képmutatók! A Grál egyháza megváltja önöket!
Ámen!
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10. EGYHÁZI ENGEDELMESKEDÉS
Mikor tanulják meg, emberek, megkülönböztetni, mi az egyház és mi nem? Gondolják,
hogy az egyház egy szervezet, mely tagjai vakon engedelmeskednek a felettesek rendeleteire. Lényegében így van, de egy fontos különbséget is kell tudni. Az egyházi tagoknak nem
muszáj, de ők akarnak vakul szót fogadni. A csoportok, melyekben az emberek ehhez
kényszerítve vannak, szekták.
Minden emberi csoport, mely egyforma tevékenységgel foglalkozik, bizonyos szervezést
igényel. Teljesen mindegy, hogy ezt a szervezetet megjelölik vagy nem jelölik meg „egyház”, „mozgalom” vagy „szekta” fogalmakkal, mert az, mi is valójában, a tagjai határozzák
meg.
Hogyha a csoportban kizárólag önkéntes tagság van jelen azzal, hogy mindenki önkéntesen hozzájárul a legjobb szándékával és tudásával a fejlődéséhez, ekkor viselheti a „mozgalom” jelzést.
Hogyha a tagság bár önkéntes, de a hozzájárulás terén az ember nem igazodik a legjobb
képességeivel, de vakon engedelmeskedik a püspöki vagy másképpen elnevezett képviselők
vezetőinek, ekkor egyházról van szó.
És hogyha a tagság és az engedelmeskedés sem nem önkéntes, de kényszerített, ekkor
pedig szektáról van szó.
Nézzék meg most saját maguk a csoportjukat vagy körüket és ﬁgyeljék jól az embereket
önök körül. Észreveszik, hogy az egyház minden lényeges jeleit viseli. Ez azért van így,
mert az emberek többnyire nem járulnak hozzá azzal, mivel valójában tudnának, de azzal,
amit követelnek a képviselők, ha valamit egyáltalán követelnek.
Természetesen, nem tiltják a saját ténykedésüket, de másik oldalát nézve, nem is támogatják és amíg nem konzultálták velük ezt, sokszor el is ítélhetik. Ez az eset már a szekták
tipikus nyilvánulása, melyekben gyakran, hogyha nem az összes esetben, a pszichikai kényszer van használva, agy mosás és egyéb destruktív módszerek.
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11. NYISSÁK KI A SZEMEIKET
Figyeljenek! Csalódást okoztak! Mély csalódást okoztak! Mindent hamisan csináltak. Mindenbe behozták a saját emberi nézeteiket és kételkedéseiket. Mit csináltak abból, ami kegyelmesen oda volt adva?!
Képmutatói arcok, elnéző mosolyok, merev állásfoglalások. Hol van itt az élet és
a szükséges mozgás?! Halottak, önök lelkileg halottak! Mindenki! Ne hazudják saját magukat, hogy ez másokat illeti. Nem, nem úgy van! Személyesen önöket illeti. Meg vannak
lepődve és megdöbbenve. Felteszik a kérdést: „Vajon én?” Feleljenek saját maguknak,
mindenki: „Igen, én, nem az a másik!”
Saját magukat hazudják, mikor azt mondják, hogy nem tettek semmit, ami ellentétben
lett volna a Törvénnyel. Nem semmit, de mindennel a Törvény ellen cselekedtek!
Létre hozták a vallásos eseményeiket, Magasságokból csak csúnyaságnak látszott! Kedvesek voltak egymáshoz és mosolygósak, de lélekben gyűlölték egymást! Szó nélkül léptek
a helységekbe, de a gondolataik mindent befullasztottak: „Ma hideg van”, „Ma forróság
van”, „Annak szép a ruhája”, „Ki olvassa a Szavat?”, „Ez a zene hosszú”, „Nekem a hegedű jobban tetszik mint a fuvola”.
Veszekedtek a vallás esemény folyamatáról – vajon megengedni a harangokat vagy
nem, férﬁ olvasson vagy nő, az előadásokat elosztani vagy egybecsatolni, mikor kezdődik
és mikor van vége az eseménynek stb…
Gyalázatosak voltak! Rendszabályokat dogmaként vették, csak ne keljen csinálni saját
lépést! Szentségtelenítették ezzel az összes cselekményt, minden gyalázatosság volt!
És ez csak a kezdet volt. Szükséges fojtatni? Szomorú kérdés! De szükséges. Gondolják, hogy ez volt minden? Nem volt!
Hosszú ruházatot viseltek, mert így volt mondva, de nem érezték, milyen ellenszenvesek
bennük. Szétvágták, és így mutogatták azt, aminek rejtve kellett volna maradni. A Szavat
idézték, de az értelmét nem ismerték meg. Azok, melyek így megismerték önöket, útállattal elfordultak önöktől és félretették a Szavat! Közösen felelősek azért, hogy ezek a Szavat
nem ismerték meg és az önök cselekményeik végett lezuhantak! Az önök cselekedetük ezzel még nem ért véget, csak a kezdet volt.
Az élőbe halottat hoztak és megalapították az egyházat, melyet az emberek „Szent Grál
egyházának” neveztek! Kérdezik mivel? Nos tudják meg, hogy úgy ahogyan tévedhetetlen
a Vatikáni pápa, úgy voltak tévedhetetlenek önöknél a tanítványok! Úgy ahogyan a püspökök egyedül hivatottak a lelki cselekmény magyarázatához, úgy néztek az arany kereszt viselőire!
Nem csatlakoztak a lelki vezetőjükhez és nem kérdezték meg, hogy megfelelő e vagy
sem az ilyen vagy amolyan díszítés. Mint a miséken, ahol minden pillanatban szükséges
a változás, hogy az emberek ne unatkozzanak, rövidítették vagy hosszabbították a vallásos
eseményeket, oltár díszítést, hogy legalább a szemeknek legyen mire felﬁgyelni. Aranyozták a boltíveket, úgy néztek ki mint a szobrocskák. Az egyszerű helyett drágát és luxust adtak. Saját magukat hazudták, hogy az Isten hódolás javára csinálják. Nem így van! Az önök
lelkük ezzel büszkélkedett a mások előtt, hogy „van rá!”
Egyház nem a neve szerint egyház, de az emberek viselkedése alapján. Elmentek a vallásos eseményekre mint az egyházi szentségekre és elutasították utat a Hegyre, mikor ott
nem volt a Szent Ünnepség! Magasságokból származó Erő érzésük hamis volt. Csak észbeli cselekmény volt. Kimagyarázták, hogy azért nem éreznek semmit, mivelhogy túl sok
mindenféle lélek vett részt! De ez nem volt igaz! Nem érezték azért, mert az érzésük be
van takarva!
Következő cselekmény. Mikor megtámadták a Szavat, nem védték! Hány hamis próféta
volt, melyek felléptek sajtókban és szédítették az embereket! Hány olyan, melyek a Szavat
elítélték és átkozták a könyvekben!
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Kérdezem: „Mennyien önök közül ezekben a helyzetekben védték a Szavat?” Hamisan
és képmutatóan bebeszélték maguknak, hogy ez a mások szabad akarata és azt, hogy aki
elhiszi, az buta.
Hol maradt az ígéretük, melyet az Úr oltára előtt tettek?! Ígéretet élni és védeni a Szavat a létezésük minden változatában!
Ez a legnagyobb bűnük!
Ámen!
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12. ÁRNYÉKOK
Sokan árnyékként mozognak az életükben. Az árnyék oly valami, minek nincsen nyoma,
valami pici, sötét, a fényességen kívül. Nézzenek maguk körül és ﬁgyeljék, saját maguk
észreveszik az emberek millióit, melyek árnyékok. Többsége az. Ezek azok, melyek nem
akarnak kiállni a sorból és minden igyekszenek, hogy senki sem vegye őket észre.
A langyosok helyett itt sok olyat is találnak, melyek a legrosszabb képmutatók. Bár belsőileg érzik, hogy valami nincs rendben, nem csinálnak semmit sem azért, hogy ez megváltozzon, mert feltűnők lennének. Majd mikor valami történik, mikor már minden látszó,
ekkor kijelentik: „Ezt mi már régen tudtuk!”
Próbálják megkérdezni őket, miért nem mondták hamarább. Azonnal ezernyi kifogást
találnak: „Ezt akkor nem lehetett…”, „Mit mondtak volna az emberek…”, „Akkor más
volt az időszak…” és sok mást.
Félnek. Valójában félnek attól, hogy az emberek beszélnének róluk. Legrosszabban
azok vannak, melyek kijelentik, hogy ismerik a Szavat. Ígérték a hűséget Néki a létezésük
minden változatában, de a követelményt mindenben feltűnő lenni, ezt nem teljesítették.
Megváltoztatták a ruházatukat, de csak úgy, hogy nem feltűnő. Megváltoztatták a viselkedésüket, de csak úgy, hogy nem feltűnő. Megváltoztatták a beszédüket, ki vette észre?
Valójában semmit sem változtattak meg! Úgy cselekednek mint mások, egyháziasan. És
egyházias az öltözésük, viselkedésük és beszédük is.
Az, aki ismeri az Igazat, muszáj hogy élje ezt az Igazat! És ez az a feltűnő, amit tennie
kell, mert az emberek manapság mérföldekre vannak eltávolodva az Igaz szerinti élettől.
Ám ehhez nem szükségesek a folyton mosolygós arcok, de valami teljesen más.
Csak az, aki valójában képes felkelteni az érzését, megismeri, mi a szép érzék, csak az
ilyen képes az Igaz szerint élni és feltűnő lesz a viselkedésével, öltözetével és beszédével is.
Feltűnő lesz minden mozdulatával. Emberek ﬁgyelni fogják és szigorúan veszik majd, hogy
az, amit mond, valójába éli e. Sosem keletkezhet meg a különbség aközt, milyen hatással
van az egyénisége, és abban, milyenek a cselekedetei.
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13. LEHETETLENSÉG!
Megérkezett az aratás ideje. Az aratók arassák a termést – érett és éretlen kalászokat is,
konkolyt és búzát is. Azt, ami eddig nem érett meg, aratva van azzal, mi érett. Mindenki
várta az aratást, csak mindenki azt gondolta, hogy még messzi van az ideje.
Az aratás csak az ítélet teljes befejezése után kezdődhetett. Mindegyikük másképpen
képzelte el azt az időt, csak senki sem helyesen.
Önök, akiknek nyitva van a lelki látásuk, nézzék, megérkezett az üstökös! Ragyogó,
nagy, nagyobb mint a Nap. A sugarai belepték az egész Földet, és ez az aratás! Az önök
földi látásukkal még semmit sem vesznek észre – mert nem akarnak észre venni!
Nyissák meg a lelki látásukat és meglátják, hogy ott már minden új! Minden… önökön
kívül! De a Földön ez nem lesz hamarább új, amíg önök nem lesznek újak! Milyenek
a körülmények önök körül, pontosan olyanok önök is.
„Muszáj!” Hol van a teljesítés e Isten parancsolatának? Másoknak kellene lenniük,
újaknak. Mivel nem újak, ez azt jelenti, hogy ezt a parancsolatot még nem teljesítették!
Nézd ember, a hallásodhoz odahallatszik a hang; hang, mely hírként parancsolja „Nem
szabad!” Már nem szabad másképpen cselekedni, mint amilyen az Isten Akarata! Ez azt jelenti, hogy már Őt nem szabad nem teljesíteni! El van vonva önöktől az egyetlen, amit eddig mindig is tettek, ez az önök: „Lehetséges.”
„Lehetetlenség!” Ebben a parancsolatban bele van számítva a két előző is – „Muszáj”
és „Nem szabad!” Gondolkodjanak el e szavak felett, egység és különbség is van bennük.
Ez a parancsolatok hármasegysége: „Muszáj!” –„Nem szabad!” –„Lehetetlenség!”
A „Nem szabad!” és a „Lehetetlenség” közt látszólag nincs különbség. Ez csak azért
van, mert nem ismerik e szavak lelki jelentőségüket. „Nem szabad!” parancsolatot képesek
megsérteni, „Lehetetlenség” parancsolatot képtelenek! Ez azért van, hogy amíg csinálnak
valamit, amit nem szabad, a Magasságokból származó Erőt használják e közben. Ám most
elhangzott a „Lehetetlenség!”, ami annyit jelent, hogy bármilyen próbálkozásnál valamiért,
amit nem lehet, ez a Erő abba hagyja az önök iránti áradását! Törvény ellenesnek hangzik,
mert a Magasságokból származó Erő sosem fejezi be az áradását. Igen, nem fejezheti be az
áradását, de el lehet önöktől térítve!
Ebbe a teremtésbe, mely mint egyetlen lezuhant, megérkeztek a Magasságokból származó Lovagok, melyek Hatalmat jelentenek. A cselekedetükkel ez az Erő el lesz térítve
azoktól, melyek rosszat tesznek!
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14. HÁROM HÉT
Egy év telt el azóta, ahogyan megérkezett a hívás. Az utolsó hívás azelőtt, mielőtt megérkezett a kezdet.
Kérdezik milyen kezdet? Az új nap kezdete, az Ezeréves birodalom kezdete. A kezdése
egybe volt csatolva az elmenő végével, az emberek sötét hatásával. Az utolsó megmentési
lehetőség volt megadva a bárányok és birkák szétválasztása előtt. Háromszor hét napig tartott ez az utolsó lehetőség. Háromszor hét nap mint a Hármastörvény.
Azon a napon, mikor megemlékezünk a Szeretet megszületéséről a Földön, érkezett az
első hívás. Azokat kellet hogy szólítson, melyek valaha a Szeretet ellen cselekedtek, és azokat, melyek mindig a Szeretet Törvény szerint cselekedtek. Az elsőknek meg volt adva az
utolsó lehetőség, hogy megértsék a Szeretetet, a másoknak pedig meg volt adva a lehetőség, hogy a Szeretet szárnyain megismerjék az Igazságot.
Egy hét múlva érkezett a második hívás, annak a hívása, mely az Igazság. Azokat kellet
hogy megszólítson, melyek valaha az Igazság ellen cselekedtek, és azokat, melyek mindig
az Igazság Törvénye szerint cselekedtek. Az elsőknek meg volt adva az utolsó lehetőség,
hogy megértsék az Igazságot, másoknak az a lehetőség, mikor az Igazság szárnyain megismerjék a Tisztaságot.
Egy hét elteltével érkezett a harmadik hívás, annak a hívása, mely Van. Ennek a hívásnak csak azokat kellett megszólítani, melyek sosem cselekedtek a Tisztaság ellen. Segítenie
kellet ahhoz, hogy a Tisztaság szárnyain megismerjék azt, ki Van.
Egy hét múlva a Tiszta Liliom ünnepsége volt, az Ezeréves birodalom első napja. Megérkezett az utolsó hívás, hívás azokhoz, melyek nem teljesítettek.

257

15. SZERETET HÍVÁSA
Úgy ahogyan kétezer évvel ezelőtt ragyogott a Csillag e Föld felett, így most is ragyog az új
Csillag, és mégis ugyanaz. Lelkileg és földileg is láthatóan közeledik a Földhöz. Mindent
sugaraz és a sugaraival behatol a legkisebb rekeszekbe is. A sugarai Erejében minden megérett és kiadta a gyümölcsét.
Megkezdődött az Ezeréves birodalom. Senkivel sem várt, bár ígért. Mindenki másképpen képzelte az érkezését.
A Betakart időszakok megszólaltak és az Atlantisz kiadta a tanúságait. Még pár földi
pillanat, minden régi elmegy és újjá lesz.
Az ígért üstökös megállt a Föld felett. Lelkileg látható mint egy új nap, sokkal nagyobb
és erősebb mint a földi. Fényesség Keresztje ragyogása áthatott az egész Földön.
Durvaanyagilag szintén közeledik az üstökös. Nem változik más üstökösöktől, ezt nem
engedik a teremtés Törvényei. Ezért két ezer évvel ezelőtt az emberek nem ismerték meg,
ezért most sem fogják sokan megismerni.
Hamis képzeleteket tettek arról, hogy is lesz a Csillag földileg látható. A lelki hasonmásokat anyaginak tekintették és fordítva.
Azon a napon, melyek a számok Törvényei szerint Szent Lelket jelent, megérkezik az
üstökös és felvillan a Föld durvaanyagi égboltján.
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16. IGAZSÁG HÍVÁSA
„Tartsátok tisztán gondolataitok tűzhelyét, így békét teremtetek és boldogok lesztek!”
Én, mely Igazság vagyok, muszáj hogy ezt ismételjem önöknek körbe-körbe. Nem sokan maradtak ébren az utolsó pillanatig. Nem sokan önök közül akarják építeni az Ezeréves birodalmat.
Többségtől csak sértődések és rágalmazások irányultak a Magasságok iránt. Jutalmukat
már kiszabták.
Reszkessetek, minden, melyek hűséget ígértek Istennek a létezésük minden változatában és ezután hűtlenül hódoltak a hibáikban! Reszkessetek minden, melyek ügyesen bújnak
a Grál Üzenet mögé gondolva, hogy meg vannak váltva! Jutalmukat már kiszabták!
Nem sokan önök közül tisztították ki palástjukat az Isten becsülete mindennapi munkájában. Többsége rágalmazva volt és bolonddal jelenítve anélkül, hogy a támadók tudták
volna, mire támadnak.
És pont azokat, melyeket oly bőkezűen teli dobálták sárral, bölcs lányokra hasonlítanak,
melyek gondoltak arra, hogy lámpájukban olaj legyen, tehát hogy nem maradjanak az örökös sötétségben.
Ámen!
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17. TISZTASÁG HÍVÁSA
Elhangzott a hét trombita. Mennydörgő hangjával a teremtésnek jelentették: „A Grál Vára
kapuja nyílik, és felkel a hét Lovag, apokalipszis Lovagjai. ”
Szent Grál ragyogó lovagjai felkeltek a teremtésbe a Tisztaság fekete köpenyeiben beburkolva.
Reszkess, ember lélek, mely hűséget ígértél, és most nem teljesítettél! Reszkess, emberi
lélek, véget ért az ítélet órája! Nincs többé más út, tétovázás vagy megállás. Szolgálj, vagy
bukjál!
Minden lelket, melynek nem világít homlokán az Igaz keresztje, mert nem teljesít vagy
szabadkozik teljesíteni az Isten Akaratát, pecséttel jelölte meg a Lovag. A lelki halál pecsétéve!
Reszkess, emberi lélek, hosszú idő volt megadva az Isten Akarata megismeréséhez. Nem
akartál! Pecsét ezt jelenti: késő van! Véget ért a végzetes cselekmény!
Kapu megnyílt és megint megszólaltak az ítélet trombiták. Hívják lovagokat vissza
a Grál Várába.
Be van fejezve!
Kapu záródik. A lelki cselekmény véget ér. Új korszak kezdődött, régóta ígért, hosszú
ideje várva. Földileg még semmi sem látható. Egész cselekmény a Földön csak pár földi
évig tart, amíg láthatóvá válik.
Be van fejezve!
Hatalmas visszhangként zeng az egész teremtésen át. Kegyelmezettek azok, melyek hallanak! Kegyelmezettek azok, melyek akarnak hallani!
Be van fejezve!
Ámen!
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18. ISTEN AKARATA TELJESÍTTÉSE ÉS A NEM
TELJESÍTTÉSE
Az Úr asztala előtt és Lobogó előtt is ígérték, hogy a létezésük minden változatában teljesíteni fogják az Isten Akaratát. Ígérték. Az ígéretük azt jelentette, hogy ezt az akaratot ismerik, és így hát tudják is teljesíteni. Hol maradt az ígéretük? Hol maradt az Isten Akarat
teljesítése?
Most, mikor már véget ért az idő, feltárható az, mit nem teljesítettek. Nem azért, hogy
megmentheti önöket, de azért, hogy folytatásukban ne dobálják a piszkot azokra, melyek
teljesítenek, és így ne terheljék le magukat még jobban. Talán megsegíti ez önöket feleszmélni és ezzel legalább részben megtisztítani magukat azelőtt, mielőtt a bomlásba süllyednek.
Az ígéret, mely az Oltár előtt van lerendezve, a Törvénynek lévő eskü. Megsértése tehát
a Törvény elleni cselekmény melynek következményeit el sem tudják képzelni.
A megpecsételésüknél vagy a hivatásuknál önökbe százszoros Magasságokból származó Erő árad, ezért százsorosan nagyobb a felelőségük is. Nem panaszkodhatnak, hogy nem
tudták, mert az ígéretük egyértelműen mondta, hogy ismerik az Isten Akaratát, tehát hogy
ismerik ezt a százszorosan nagyobb felelőséget is.
Az életükben, mely következett a megpecsételésük után, látszólag nem csináltak semmit, ami elítélni való lenne. Kedvesen viselkedtek, gondolataik nem voltak rosszak, szavaik
és cselekedeteik a jó indulatról szóltak. Ennek ellenére úgy vétkeztek, hogy a fájó megtisztítás várja önöket a kiöntőben!
Kérdezik, ez hogy lehetséges? Egyszerű az egész. Az ígéretükkel, melyet a Lobogó
előtt tettét meg, lekötelezték magukat védeni a Szavat. Bármikor találkoztak azzal, hogy
a Szó sértve, piszkítva vagy forgatva volt, kötelességük volt megvédeni! Nem veszekedni
kellet volna, de egyértelműen kijelenteni, hogy itt az Igaz el van csavarva!
Az emberek ﬁgyelték önöket és látták, hogy a Szó, melyről azt állították, hogy mindenük, valójában nem védik, és tehát eldobták mint az értékes gyöngyszemet a disznó lábához! Mindazok, melyek a cselekedetük végett ingadoztak az Igaz keresésénél, fonalat
kötöttek önökhöz, mely rendíthetetlenül húzza önöket oda, ahonnan nincs visszaút.
Tudják meg, hogy mindegyikükön ezernyi ilyen fonál van, mert a helytelen gondolataik,
melyeket ezzel teremtettek, befolyásolhatták és meg is tették emberek ezreit az egész Földön. Ám ezek a fonalak nem a legrosszabbak.
Sokan a megpecsételésük után már nem keresték a feladatukat gondolva, hogy még van
erre idő. A szeleburdi lányokra hasonlítottak, melyeknek üresek az értékes olaj lámpáik.
Megérkezett a vőlegény és a násznépet készületlenül találta.
Ezzel a cselekedettel megsegítették azok milliárdjait, melyek szintén kényelmesen és
a saját lustaságuk végett bíznak megváltásukba az egyházuk által. Nehéz ólom függönyként beburkolták önöket ezek a fonalak és nagyon mélyre húzták.
Most kérdezik: „Hogy hogy nem kerestük, hiszen igyekeztünk csinálni ezt vagy amazt!”
Azt igyekeztek, de nem kérdezték, hogy ez az Isten Akarata e, hogy ezt vagy amazt csinálják. Pontosan úgy, mint mikor az egyház hívői a „vallásukban” minden nap mennek, teszik
a dolgukat nem nézve azt, hogy ezzel valakinek valójában segítenek e. Nagyon sokszor
a tettük gyalázatosságnak néz ki Magasságokból ﬁgyelve.
Most kérdezik, hogy találhatták meg a valódi feladatukat? Mindenre a Szóban találnak
választ, melyet mint a Bibliát körös-körbe olvassák. Ez azelőtt kellett volna tudniuk, ahogyan hűséget mentek ígérni a Szónak! Nem volt szükséges ismerni a feladatot, de legalább
kellett volna ismerni a módját, hogy ismerik meg.
Ám teljesen rossz volt egy más cselekedetük. Akkor, mikor megismerték, hogy a némelyik kereszt viselők a Szó ellen cselekednek, tehát a Törvény ellen, ﬁgyelmeztetniük kellett
volna őket. Azzal, hogy csendben egyetértettek vagy nem ﬁgyelték az ilyen cselekménye261
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ket, megsegítették ezeket és oly fonalakat csatoltak egymáshoz, melyek erősebbek mint
a legkeményebb gyémánt és oda húzzák önöket, ahová azok tartoznak, melyekkel így egybe vannak csatolva.
Még rosszabb az, hogy az ilyen emberektől nem határolták el magukat, tehát nem fordítottak nekik hátat, annak ellenére hogy megismerték, milyenek. Ezzel ugyanis nyilvánosan
egyetértettek a cselekedeteikkel, amivel nem hogy befolyásolhatták, de be is folyásolták
mások tetteit, és így kiállították őket a rossz hatás közvetlen befolyásainak.
Most kérdezik, megítélni kellet e volna őket, átkozni vagy valójában mit kellett volna
csinálniuk. Egyszerű az egész. Senkit sem volt szükséges elítélni, átkozni, sőt egy szót sem
kellett volna senkinek sem mondani. Elég lett volna, hogy a gondolataik összhangban legyenek a tetteikkel, tehát hogy az ilyen emberekhez ne menjenek tekintet nélkül arra, hogy
kicsodák és micsodák.
Mivel nem így tettek, a cselekedetük konﬂiktusba jött az eredeti gondolkodásával, beburkolta és fokozatosan megfojtotta őt.
Végül azokhoz kell fordulnunk, melyek gondolják, hogy nem tartoznak sem egyik sem
másik csoportba. Ezek tévednek a legjobban. Azokról van szó, melyek cselekedeteikkel
egyházat alapítottak a Szóból!
Emberek százai vannak, melyek túlságosan el vannak foglalva, így nincs idejük keresni
a feladatukat, ezért lelkileg csak esténként vagy hétvégenként „ténykedhetnek”. Pontosan
úgy, ahogyan a más egyházak hívői.
Gondolják, hogy már azzal vannak megváltva, hogy ismerik a Szavat, hisznek az Ember
Fiában és az Isten Fiában, rendszeresen részt vesznek a vallásos eseményeken vagy más
lelki tevékenységeken. A Szóról csak szépen beszélnek, de nem képesek egyre, a lényegre,
élni a Szavat, tehát szolgálni neki ebben a létezésük konkrét változatában!
Kérdezik hogyan és miért? Menjenek el utánuk és kérdezzék meg őket: „Milyen a feladatuk, melyet önökre bízott az Isten, mikor ígérték hűséget az Úr asztala előtt?” A válaszuk ilyen lesz: „Én senki sem vagyok…” vagy „Meg van a feladatom és csak ezt muszáj
teljesítenem…” vagy „Bármilyen feladatot teljesíthetek, mellyel megbíz az Isten…”. Csak
egyet nem tudnak meg, milyen az a konkrét feladat!
Ezeknek a hívőknek nehéz kő van a nyakukon, a Szó elcsavarás köve, mert ők voltak,
melyek alapították a Szent Grál egyházát!
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19. GRÁL RENDJE
Szakítom egybecsatolásomat a mindegyik csoporttal, mozgalmakkal, szektákkal vagy egyházakkal, melyek a Szent Grálra hivatkoznak. Én, mely Szent Grál vagyok kijelentem:
Nem lesz többé összeköttetés velem ott, ahol nem a Szó szerint élnek!
Mit vezettek be az élő cselekménybe?! Csak romokat és port!
Lerántották a felépített piramist, és így saját maguk semmisítették meg a Szent Grállal
létező összeköttetést! Egyházat építettek, emberek! Új egyházat! Mindenben élet nélküli
rendszabályokkal irányultak a dogmatikus merevségében.
„Szolgálat” nemes fogalmát felcserélték a szolgáltatással és takarítással. A cselekedetük
gyalázatosság. Nézzenek a vallásos eseményeikre úgy, ahogyan a Magasságokból mutatkozik, undor és utálat a helyes megfogalmazás!
E miatt semmisítem az összeköttetést.
Ám az emberiség nem maradhat segítség nélkül, és így alapítom az új Grál Rendjét.
Muszáj, hogy ezt a címet viselje, mert a „rend” szó rendet jelent. „Mozgalom” szavat lerántották a politikai versenybe és ráadásul még hamisan is értelmezik, hasonlóan mint az „indok” szavat.
Grál Rendje teljes mértékében lelki. Csak azok a tagjai, melyek a Szavat valójában élik.
Grál Rendjének ezért nem lesz semmilyen jelentkezési lapja. Tagsága teljesen lelki lesz és
automatikusan megszűnik abban az esetben, mikor az ember befejezi a Szó szerinti élését.
Ez, természetesen, nem azt jelenti, hogy valaki durvaanyagilag is nem fejezheti ki a tagságát ebben a rendben. Nem hogy lehetséges neki, sőt muszáj ezt a tagságot nyilvánosan
nyilatkozni, hogyha el akarja érni a saját feladata tudatos teljesítését.
A Grál Rendjében is szükségesek a földi szabályok, vagy mondjuk előírások, melyek
semmi képen nem amolyan dogmák lesznek, csak ajánlások, hogy minden durvaanyagi
cselekmény egyben lelki cselekedet is legyen.
Ámen!
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20. MIRE VÁRNAK?
Mire várnak, emberek? Mit gondolnak, meddig volt adva az idő ahhoz, hogy megtalálják
a feladatukat?
Hogy világossá váljon, mennyi idejük van még, vagy jobban mondva már nincs, térjünk
vissza a megpecsételéshez. Ez három lépésből áll össze:
Megpecsételés első lépése az önök szabad döntésük akarni szolgálni a létezésük minden változatában. Nem számít melyik életben, itt vagy a túlvilágon felesküsznek. Ez ígéret,
melynek a legbelsőbb érzelemből szükséges áradni és lelkileg azonnal cselekedetté válik.
E cselekedet látszó formája a hűség lelki köpenye. Ez a köpeny nem csak hasonmásként
van gondolva, önök valójában a tiszta érzésükkel kialakítják. Csak az, ki ezt a köpenyt valójában kialakította, ebből kifolyólag durvaanyagilag is meg lehet pecsételve. Erről később.
Megpecsételés második lépése a lelki megpecsételés. Hogyha képesek voltak az első lépésre, kérelmüknek eleget van téve és megkapják lelki áldást a szolgálatukhoz. Ez az áldás
abban rejlik, hogy az önök által előkészített köpenyre fel van függesztve arany láncon az
önök szolgálat szimbóluma.
Ezüst galamb, mely azoknak van felfüggesztve, melyek Tisztaság lovagként vagy harcosként szolgálhatnak. Továbbá arany kereszt lehet, melyet azok kapják, akik Igaz harcosaiként szolgálhatnak. További szimbólum vörös kehely lehet, melyet azok viselhetik, akik
papi szolgálatba vannak hivatva. Utolsó szimbólumként a Háromegység szimbóluma, arany
kereszt vörös kehellyel közepette, melyben ezüst galamb lebeg. Azzal van felfüggesztve, ki
már tudja, mi az a szolgálat, és papi állapotban Tisztaság lovagként hivatott az Igaz megvédéséhez.
Megpecsételés harmadik lépése az utolsó. Hogyha a lélek lelkileg meg van pecsételve,
anyagilag is lehetséges a megpecsételés. Ennél a tevékenységnél a lelki köpenye a szolgálat
szimbólumával kölcsönadott és a vállukra van adva.
Ez a tevékenység a legfontosabb, mert valójában ez a szolgálat kezdete a teremtésben.
Az előző két lépés nélkül ez a durvaanyagi cselekmény csak színház a szemeknek. Hogyha
a lélek tudja, mi az a szolgálat, durvaanyagi megpecsételés bármilyen ünnepségen kívül is
bekövetkezhet, amíg árad az áldás Ereje, mert az ilyen lélek mindegyik napja egy valódi
vallásos esemény vagy ünnepség.
Térjünk vissza az első lépéshez, a legfontosabb lépéshez. A tiszta lélek szabad akarata
nélkül nem jöhet létre a lelki köpeny kialakítása és ezzel a lelki megpecsételés sem. Senki
sem téveszti el az észbeli akaratot a lélek érzésével, mert csak az érzés képes valami lelkit
kiépíteni.
Óriási bűn van azokon, melyek csak észileg kérelmeznek a megfelelő érzés nélkül, de
még nagyobb bűn van azoknál, melyek a köpenyt kiépítették, de ezután nem teljesítettek.
A durvaanyagi megpecsételéstől, tehát attól az időtől, mikor a lélek vállára a köpeny
van adva, meg van szabva a pontos idő, meddig muszáj elkezdeni teljesíteni az ígéretet. Ezt
az időszakot ne számítsák évekre vagy hónapokra, de napokra ill. hetekre. Pontosan egy
földi évig tart ez az időszak!
E határidő után vagy tudják, mi a feladatuk, ezért megkezdhetik a teljesítését, vagy nem
tudják, és ezért szükséges megvonni a köpenyt.
Egyben a kölcsönadott köpennyel minden kérelmezőnek kereszt szimbólumával van
megjelölve a homloka, ami azt jelenti, hogy ez a szolgáló az Isten védelme alatt van. Köpeny megvonásával nem szükséges azonnal e szimbólum törlése, mert ez az adott ember
más cselekedeteitől is függ.
Köpeny megvonásával a lélek elveszíti azt a legmagasabbat, mit elérhetett, tudatos szolgálatot Isten iránt. Köpeny egy nehéz bűn kavicsra változik a nem teljesítés végett, és húzza az adott embert oda, ahonnan nincs visszaút. Első sorban meg kell szabadulnia e
kavicstól, hogy végkép kérelmezhessen egy új szolgálatért.
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Ez nem egyszerű. A süllyedésével elveszíti érzelmét a lelki iránt, minek következménye
a cselekedetei elsötétítése. Fokozatosan fakul a homlokon lévő kereszt szimbólum is, teljesen el is veszhet.
Lelkek ezrei kérelmeztek a durvaanyagi megpecsételésért. Többsége kialakította a szolgálat lelki köpenyét, ezért meg is voltak jogerősen pecsételve. A többiek csak egy kis színdarabot éltek át. Azok közül, melyek jogerősen meg lettek pecsételve, nem ismerte meg
feladatát majdnem senki sem!
Az első megpecsételéstől majdnem száz évvel ezelőtt a mai napig, tehát az Ezeréves birodalom kezdetéig, megismerte a feladatát nem egész háromszáz megteremtett, melyek
a teremtés minden részeiből származnak. Ne gondolják, hogy önök is közéjük tartoznak!
Az utolsó érvényes durvaanyagi megpecsételés már nagyon rég nem volt, még a múlt
ezredben.
Érvényes földi megpecsételés csak azon a helyszínen történhet, mely nincsen megszentségtelenítve! Durvaanyagi szentelés nem fontos, mert az évezredek során gyakorlatilag senki sem lett volna megpecsételve.
Az önök cselekedeteikkel teljesen szentségtelenítették az összes durvaanyagilag megszentelt Fényesség helységeit. Elsőként a Hegyen lévő helység volt az. Azokat, melyeket
ezután akartak kiépíteni, korábban lettek szentségtelenítve, mint valójában meg lehettek
volna szentelve.
Utolsóként Húsvétkor az Ezeréves birodalom első évén szentségtelenítették az utolsó
két helységet is, melyek egyetlenként az egész Földön még viselhették azt a pecsétet. Ne
gondolják, hogy az önök országában volt ez. Azok már rég szentségtelenítve voltak!
Mire várnak még, emberek?!
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21. FELELŐSSÉG A HELYSÉGÉRT
Eljárnak a vallásos eseményeikre és ezeknél egyéb dogokkal foglalkoznak. Valaki a bejáratot őrzi, mások zenészek, némelyikük olvas és többsége résztvevők.
Gondolják, hogy ezeket a feladatokat abban az esetben csinálják helyesen, mikor illő
méltósággal teszik, hogyha lehet, akkor hibátlanul nézzenek ki.
Minden feladat, melyet végrehajtanak, magával hozza természetesen a felelőséget is.
Azt, hogy vajon a feladatot teljesítették e, nem csak a durvaanyagi végrehajtás dönthet, de
kizárólag annak a lelki teljesítése, ami e feladat mögött valójában rejlik tekintet nélkül arra,
hogy tudatosak e róla vagy sem.
Az összes feladat, melyet az Úr oltára előtt végrehajtják, nem véletlenek, de meg van
a Magasságokban lévő hasonmásuk:
Legfontosabb feladat a helység bepiszkítás elleni védelme. Ezt a feladatot mindenki
a vállára veszi, ki a helységbe belép, tehát a résztvevők is. A felelőségük abban rejlik, hogy
semmi joguk belépni a helységbe abban az esetben, mikor tudatosak arról, hogy a cselekedetük nincs összhangban a Törvénnyel.
A helység bejárata előtt az első őrsnek kell állni. Csak olyan lelkek lehettek volna, melyeknek nyitva van a lelki látásuk, tehát látják, milyenek az érkezők. Feladatuk megakadályozni azok belépését, melyeknél látják, hogy nem tartoznak a helységbe.
Ezután volna a második őrs. Ezt olyan lelkek csinálhatják, melyek lelkileg hallanak. Feladatuk, nem engedni a helységbe azokat, melyek nem tartoznak ide az éretlenségükkel, bár
tiszták lehetnek.
Közvetlen a helység belső részében volna a harmadik őrs. Ennél van a legnagyobb felelősség. Csak olyan lelkek csinálhatják, melyek egyaránt látnak és hallanak is. Feladatuk elrendezni az embereket a helyekre és az egész vallásos esemény alatt óvni, hogy
a cselekedetük nem legyen a Törvény ellen. Az esetben, mikor valakinél csak enyhe hamis
gondolat lehetne, kötelesek kivezetni őt.
Nézzük a következő feladatokat. Nagyon fontos az oltár felkészítése. A gyertyák begyújtása és leoltása van egyben ezzel. Léleknek, melynek ez a feladata, a felelősége abban
van, hogy oltár a valódi Isten iránti érzés hasonmása. Felelős azért is, hogy a megigazított
oltár megemlékezteti az embereket arról, honnan ered az Erő a teremtésbe, és semmi földit
nem juttat az eszükbe.
Szó megóvásának feladatát az a lélek kapja meg, mely olvas. Felelős azért, hogy a Szó
abban az értelemben lesz szavalva, milyen valójában. Ezért szükséges a megnyitott lelki
hallása, hogy helyesen megérezze azokat a helyeket, ahol szükséges a Szavat megfelelően
kiemelni vagy kihangsúlyozni.
Nem utolsó sorban nagy felelősség van a zenészeken is. A zene megfelelő kiválasztásával alkossák a vallásos esemény egész keretét, és a felelőségük pont abban van, hogy ez
a keret pontosan megfeleljen a Szó tartalmának és értelmének.
Többi feladat, melyeket napi szinten megteszik, mint takarítás, gyógy szolgálat stb., csak
másodlegesek, melyeknek nincs semmi közvetlen összefüggésük az eseménnyel, ezért
a helyes végrehajtás felelősége csak a durvaanyagi képkeretében maradhat.
Minden feladat, melyeket az Úr oltára előtt végrehajtanak, valójában a Szó megóvásának feladata egy része és a Szó megóvásának feladata csak az Isten szolgálatuk egy része.
Mindent felelősség teljesen és fenségesen kell tenniük, de ne tévesszék az egyes feladat részeit az egész szolgálattal és ne tévesszék a földi végrehajtást a lelki felelőséggel.
E bevezetés után nézzük, mit csinálnak az Úr oltára előtt önök. Szörnyűség öntheti el
önöket csak a gondolatból, mi mindent fordítva csinálnak.
Takarítást a legmagasabb szolgálatnak tekintik, miközben hosszú megbeszéléseket vezetnek erről! Oltár díszítése hasonló mint a templomban, csak hogy az embereknek tetszen, tehát hogy meg legyen az „efektus!” Szavat bárki olvassa, és oly módon, hogy
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kiemeli a kevésbé fontos jegyzeteket, miközben a lényeg ki van hagyva! Őrs a belépésnél
ellenőrzi a belépőket és zárja a kaput! Bevezetőként a legsötétebb lelket vannak!
Az események előtt szájukkal hallgatnak, de nem képesek a gondolataikkal. Ismerjék
meg a valódi tartalmukat:
„Ennek szép a ruhája, honnan van neki rá?!” „Nem áll görbén a ruhája?” „Ez aztán kövér!” „Ezzel el is tudnék valami kezdeni!” „Micsoda alakja van!” „Milyen lehetetlen cipője
van?” „Ebben a szoknyában szörnyen néz ki!”
Gondolják, hogy túlzás ezek a gondolatok? Ezek még gyenge szóbeli kifejezései annak,
mi valójában ezekből az emberekből jön kifelé! Nem csak a gondolataikból, de főképpen
az érzésükből. Emlékezzenek meg azokról, melyekről tudják, hogy nem éppen erényes életet élnek. Ezek legalább nem képmutatók!
Megszentségtelenítve vannak az önök helységeik. Mivel nem tudják, ez mit is jelent,
most szükséges lesz megtudniuk.
Megszentelésnél a helység lelkileg egybecsatolódik a Grál Várával. Helység az előteremmel, megszentelt helységek az őslelki szentéllyel. A Hegyen lévő hall közvetlen a lénytelenséggel van egybecsatolva.
Mindegyik, teljesen mindegyik durvaanyagilag megszentelt helység manapság meg van
szentségtelenítve! Ez azt jelenti, hogy
abba marad a lelki kapcsolat a Grál Várával és
a helységből távoznak a lényszerű őrök. Azt jelenti, hogy bármilyen sötét lelkek a túloldalról behatolhatnak. Ezek kivétel nélkül bepiszkítják az összes résztvevőt.
Még rosszabb cselekmény van az Ünnepségnél. Ekkor senki sem nem akadályozza meg
a sötét lelkeknek, hogy bepiszkítják az Ünnepséget a közép-durvaanyagúságból származó
mérgekkel. Ez ebből kifolyólag mindenféle durvaanyagi nehézségekkel nyilvánulhat az
adott ember érzékessége alapján.
Így bekövetkezhet a ﬁnomanyagi és némelyik esetekben a durvaanyagi sérülés is. Finomanyagi sérülés abban az esetben is bekövetkezhet, mikor a túloldalról származó sötét lelkek már nincsenek jelen. Amíg éppen ott tartózkodnak a sötét lelkek, melyek még az élők
közt vannak, mások, tiszta lelkek jelenléte provokálja őket a hamis cselekedetekhez, mivel
ezeket a tisztákat szintén bepiszkítják. Azon kívül, sok esetben az egymás közti láncoló fonál megkötése is bekövetkezik, méghozzá azzal, hogy bár a tiszták felismerik a hamis cselekedetüket, nem ﬁgyelmeztetik őket erre, és a csendes jelenlétükkel valójában a Törvény
szerint támogatják is őket.*
Most kérdezik, kicsodák ezek a sötétek. Azok, akikről bár nem gondolják, hogy sötétek, de ennek ellenére tudják, hogy a cselekedetük nem mindig a Törvény szerint ment.
Ezek szentségtelenítették meg a helységeiket és okozták azt, hogy a Földet korai pusztulás
fenyegeti a kiöntőben!** Lelki szempontból a tetteik gyilkosságnak minősülnek! Amíg részt
vesznek az ünnepségeken, ezek nem lehetnek újonnan megszentelve.
Minden országban pont az ilyen lelkek mennek a helységekbe, és többnyire olyan feladatokat hajtanak végre, melyeket az előadás kezdetében említettük. Mivel azt gondolják,
hogy talán más országokat vagy helységeket illet, muszáj megmondani, hogy nem! Egyetlen egy kivételével az összes durvaanyagilag megszentelt helységet illeti!
Tehát hallják az intést: „azok, melyek továbbá is szolgálni akarják azt, kinek ígértek,
ezentúl kerüljék ezeket a helyeket, mivel most már ismertek a hamis cselekmények végrehajtásaival, melyek ott történnek! A legkisebb ﬁnomanyagi bántalom, mely összekötődik az
ilyen helyek látogatásával az, hogy megkötik a fonalat azokkal, melyek a tudatos cselekedetüket a fájó megtisztító kiöntőben végzik! További következményeket már saját maguk is
ismerhetik!”
A megtisztítás elvégzése után a durvaanyagban a helységek megint meglehetnek majd
szentelve, de majd csak akkor, mert már lehetetlen lesz szentségteleníteni őket. Addig bármilyen kérés a megszentelésért nem lesz meghallgatva! Addig az ideig csak azokban az
* Előadás: „Isten Akarata teljesítése és nem teljesítése”
** Előadás: „Ezeréves birodalom első éve”
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esetekben mehetnek a helységekbe, mikor biztosak lesznek abban, hogy az őrök nem engednek be senkit sem azok közül, melyek okozták e helyek szentségtelenítést.
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22. LEVONÁS KIADÁSA
A teremtésükbe vendég érkezett. Nem minthogyha vendég lenne, mivel a sajátjába érkezett, de vendégként érezte magát, mert minden idegennek tűnt Néki.
A sajátjába érkezett mint az, kinek tartozik, és gondnokoktól a levonást kérelmezte. De
a gondnokok a rájuk bízott Földet saját birtoknak tekintették, a jogerős tulajdonost meggyalázták és megölték!
A tulajdonos hazatért, de még azelőtt megbízta azt, mely Néki az élettársa volt, tehát
azt, mely szintén Egység volt, hogy óvja azt, amit kiépített, az idegen kéz elől.
Hűségesen kezelte a rábízott birtokot, hogy az élet alkonyán átadja annak, mely bár
nem volt Egység, ezt az Egységet tudatosan ismerte.
Ennek a szolgálónak is sikerült megvédeni a rábízott birtokot. Az élete végén annak
a kezébe bízta, akiben megbízott.
Nem sokára a halála után ám megmutatkozott az új gondnok valódi arca. Kívánkozott
a vagyon iránt és suttyó kezével elsajátította azt, mi nem volt a tulajdona.
Haragban elfordította arcát a tulajdonos, hogy ne lássa, hogy volt az, amit maga kiépített, megszentségtelenítve. Elfordította az arcát és megpillantotta az új helyeket, ahol sokan
igyekeztek kiépíteni a helyettesítést.
Örömmel ﬁgyelte ezt a cselekedetet, mely ígérte, hogy sok jó gyümölcsöt hozhat.
Örömmel ﬁgyelte az új gondnokokat, mert remélte, hogy megértik, milyen fenséges
a gondnoki feladat.
Ám elég volt, hogy az új helyek ki legyenek építve, és az új gondnokok pontosan úgy
viselkedtek, mint az, melyet legjobban elítéltek. Suttyó kézzel ők is odanyúltak a birtok felé, mely nem illette őket.
Meg rosszabbul viselkedtek, mert a birtokot nem hogy csak elsajátították, de elkezdték
hódolni is, hogy ezzel bebizonyítják másoknak, milyen fényesek! Így megkezdődött
a gondnokok zuhanása egyik a másik után.
Hullámként átdőlt szerte a világon, nem kihagyva egyetlen egy országot sem. Szomorú
volt ﬁgyelni ezt a cselekményt, mert ezek az emberek a tetteikkel lerombolták a rájuk bízott templomokat. És még ez sem volt elég, folytatták a hódolásukat, mert a romokat csak
lelkileg lehetett látni, miközben a durvaanyagi építmények még büszkén álltak. Igen, büszkén, mert ezt a büszkeséget azok építették bele, melyek csak gondnokaik voltak. Lavinaként zuhantak a templomok egyik a másik után!
Végül lelkileg csak kettő maradt meg, mindegyik más országban, messze önöktől. Sajnos nem oly messze, hogy ne mehetnének oda. És önök el is mentek. Megérkeztek oda,
mert provokálták önöket ezek a templomok. Egyetlen egy célja volt az érkezésüknek, megsemmisíteni ezt a szépet! És ez sikerült is.
Így hát lezuhant az utolsó két templom is, bár a gondnokaik mint egyetlent nem hódolták ezeket. Mint egyetlent!
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23. EZERÉVES BIRODALOM ELSŐ ÉVE
Véget ér az Ezeréves birodalom első éve. Nézzünk vissza még egyszer a fordulat cselekményre, mely egybe volt csatolva a régi végzetével és az új korszak kezdetével.
Húsvét napján a régi korszak utolsó évén megnyílt a kiöntő a nehézanyagúság sötét részei megtisztításához. Elsőként az ment bele, mely az emberek közé bevezette a hamis, csábító alapelvet.
Tisztaság ünnepén befejeződött a megtisztítása, ezért megnyílhatott a kapu, melyet eltorlaszolt, és ezzel az anyagban is megkezdődhetett az Ezeréves birodalom.
Fél év megtisztítás a kiöntőben kevésnek tűnhet, de tudomásul kell venni, hogy a nehézanyagúságban az idő lassan telik, nagyon lassan. Egy földi nap ezen a helyen évek százai!
Saját maguk kiszámíthatják, milyen hosszú ideig tartott a fájdalmas megtisztítás a kiöntőben, mikor a legsötétebb lelkek ott eltöltenek, a földi idő szerint, évek ezreit!
Röviden az Ezeréves birodalom megkezdése előtt meg volt adva egy rövid, utolsó lehetőség, hogy megismerjék, milyen a feladatuk. Addig lehetőségük volt keresni. De csak addig!
2003 szeptember 7-én volt az az idő, mely őskortól volt megadva mint az időszak végzete. Időszak végzete a réginek és idő az új megkezdéséhez. Ez a nap volt a fordulat napja,
mert ezennel vége lett a bármilyen keresésnek és megkezdődött végső számadás.
Ezeréves birodalom első hónapja a csoportosítás ideje volt bárányokra és birkákra.
Mindazok, melyek a bárányokhoz tartoztak ki lettek tagadva. Ez azt jelenti, hogy el volt választva tőlük az a kevés is, amijük volt, és hozzájuk volt adva az, miből sok volt.
A jóból kevés volt és a rosszból viszont sok. Kövek helyett hegyek keletkeztek, rossz és
gyűlölet hegyei, mert másra nem is voltak képesek. Ezek a hegyek úgy elsújtották a közép-durvaanyagúságot, hogy a pusztulás szélére sodorták.
Megsírtak a Magasságokban, megsírtak a megteremtettek is. Pár hűséges tartotta az őrséget és a megmentésért harcolt. A tizenkettedik órában, pár pillanattal a visszavonhatatlan
végzet előtt sikerült nekik a megmentés. Kimerülten, de boldogan kipihenhették magukat.
Megkezdődött az új cselekmény, a hívás. Onnan, ahol a Törvény van, elhangzott a hang,
szomorúsággal teli, és egyben szent haraggal teli hang.
Ahelyett, hogy a lélek észbe kapott volna, még jobban elfordult. Két világ részében,
Szardesz és Pergamoszban, oly hirtelen fordulat következett be, hogy a megmentés nem sikerült. Egy hónap elteltével mindkettő a korai pusztulásba esett.
Új év nyugalmasan kezdődött. Nyugalmasan azért, hogy azzal szemben, mi az előző
hónapokban történt, ez nem volt, ahogy mondják, olyan rossz. Valójában ugyanolyan roszszak voltak mint azelőtt, csak a Karácsony egy pillanatra elhalkította önöket.
Megint megkezdték tölteni a méreggel és gyűlölettel teli poharaikat, poharakat, melyek
csak ideiglenesen voltak működésükön kívül. És így a Földet megint pusztulás fenyegette.
Ám lehetetlen volt megmenteni a Földet úgy ahogyan eddig, mivel azok a harcosok, melyek októberben megmentették a Földet, a következő ilyen harcot durvaanyagilag nem élték volna túl. A testeik mostanáig viselik a harcok nyomait.
De a következő korai pusztulások nem voltak akarva! És így megkezdődött az új megmentés.
Ezeréves birodalom Húsvét napján előjött a teremtés lelki részébe az Úr. Ez a cselekmény hatalmasan átsugarazta az egész későbbi teremtést és részben megbénította azokat,
melyek a Fényesség ellen ténykedtek. Ám a megbénítás nem tartott sokáig.
Szent Galamb ünnepség pár nap elteltével újonnan tele voltak a sötét poharak! Tisztaság Lovagjai kiérkeztek a teremtésbe és porrá morzsolták a sötét gondolati formákat a közép durvaanyagúságban. Így a június 20. lett az a nap, mikor véget ért az ítélet
a durvaanyagúságban is.
Sötét lelkek, melyek a Földön maradtak, elveszítették a biztos földet a lábuk alatt, mivel
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befejeződött a megerősítésük a sötét gondolat központjából! Úgy tűnt, hogy ezzel a cselekedettel durvaanyagilag tönkreteszik azt a jót is, ami még itt volt. Eddig sosem volt ilyen
cselekmény! Még a világ háborúk sem a szörnyűségükben nem tettek ennyi rosszat!
Itt megszólalt a hang: „Elég volt!” Átfolyt a pohár, az Isten türelem pohara!
Közvetlen az Atya-Isten egy kis része előjött a teremtés legmagasabb részébe. Ebben
a pillanatban minden sötét a part másik oldalán elájult. Ebben a pillanatban minden sötét,
még csak kezdő gondolatok is porrá égtek!
2004 augusztus 22. a világok új fordulata, az utolsó fordulat! Nincs több sötétség a teremtés gondolati világában.
Nincs több sötétség!
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24. AZ ÍTÉLET VÉGZÉSE A DURVA-DURVAANYAGÚSÁGBAN
Véget ért az ítélet. Kérdezik: „Miért nem látni semmit a durva-durvaanyagúságban?” Nincsen igazuk abban, hogy semmit sem látni. Az elképzelésük hamis abban, mit képzelnek el
a durva-durvaanyagúság alatt. Nagyon jól tudják, hogy a durva-durvaanyagúság nemcsak
az, amit közvetlenül látnak, de sok önöknek láthatatlan sugárzás és energia is.*
Az Ítélet véget ért a teremtés minden részében. Ez azt jelenti, hogy minden részében
a bárányok és birkák elosztása befejeződött. Azt gondolják, hogy már maga az elosztásnak
azonnal látszónak kell lenni. Ám ez nem igaz. Ez ugyanaz, mint mikor a síneken átdobják
az utolsó váltót az állomás előtt. Azt jelenti, hogy változtatni már nem lehet semmit sem,
de a végső állomásig még át kell menni néhány métert.
Idő, mely szükséges az utolsó méterek átmenéséhez, teremtés minden részében más. **
A közép-durvaanyagúságban ez az önök szempontjuk szerint órák; durva-durvaanyagúság
ﬁnom részében, tehát a sugárzás és energia részében, ezek hetek és hónapok; durva-durvaanyagúság közép részében ez sok hónap; durva-durvaanyagúság durva részében ez néhány
év; és a nehézanyagúság részeiben ezek sok, nagyon sok év ezrek!
A cselekménynél nem az a döntő, mikor érkezik a vonat a végső állomásba, de mikor
lesz az utolsó váltó mögött, mert ezután már nem térhet vissza.
Két ezer évvel ezelőtt az Isten Fia meggyilkolásával átváltották az utolsó váltót a lelki
részben. Ezzel kezdődött az ítélet.
Majdnem kétezer évvel később az Ember Fia meggyilkolásával átváltották az utolsó
váltót a ﬁnomanyagúságban. Ezzel véget ért az ítélet a ﬁnomanyagúságban.
Az Ezeréves birodalom kezdetén átváltották az utolsó váltót a ﬁnom durvaanyagúsában. Ezzel ott véget ért az ítélet.
A közép durvaanyagúságban az utolsó váltót átváltották az Ezeréves birodalom első év
Húsvéti napján. Az ítélet ezzel végett ért ott is, és ebből kifolyólag két hónap múlva ott
a vonat megérkezett a végső állomásba.
A durva-durvaanyagúságban átváltották az utolsó váltót a Szent Galamb ünnepségén,
Ezeréves birodalom első évén. Energia részében vonat a végső állomásba a Tisztaság ünnepségre érkezik. Sugárzás részében ez pár hónap múlva történik meg, durva-durvaanyagúság durva részében pár év múlva. Akkor lesz ez, mikor már semmilyen sötét lélek nem
lesz jelen!
Ne képzeljék úgy, hogy valami csoda történhet. Mindennek a Törvény alapján kell
mennie. Ez azt jelenti, hogy első sorban az öregek és a betegek mennek el és csak ezután
a többiek. Betegségek az energia terén már el vannak vetve, teljes erővel pár év múlva nyilvánulnak. Itt is nagy szerepet játszik az egyének ﬁzikai és pszichikai ellenálló képességük.
Ezért ne várják, hogy egy vagy két év elteltével nyilvánulnak, de azt sem várják, hogy tíz
vagy tizenöt év múlva történik meg!

* Előadás: „Durvaanyagúság”
** Előadás: „Földi idő”
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25. MIÉRT PONT MOST KEZDŐDÖTT AZ EZERÉVES
BIRODALOM
Kérdezik: „Miért éppen a Tisztaság ünnepségén kezdődött az Ezeréves birodalom?” E cselekmény magyarázatához szükséges sok millió évvel vissza térni.
A Föld ekkor tiszta volt, mindenhol tisztaság és összhang uralkodott. Lelki szikrácskák
megkezdték a fejlődésüket, melyet támogatta az isteni-lényszerű páros, Lucifer együtt a társával. Ő is a Lucifer nevet viselte, tehát Fényhordó, de enyhébb, nőiesebb hatásában, tehát
Luca.
Úgy látta, hogy a lelki szikrácskák túl lassan fejlődnek és a jó akaratában kereste módját, hogy lehetne meggyorsítani ezt a fejlődést. Ezzel a cselekedettel tudatlanul az Isten
Akarata ellen állt, mert ez az Akarat Törvény szerint megszabta a szikrácskáknak való
szükséges fejlődési időt. Luca azonnal ﬁgyelmeztetve volt, de nem engedelmeskedett, mivel
az Isten Akarata ellen tudatosan ellenállt.
Ezzel kissé süllyedt és a kapu előtt találta magát, melyet őrizte. Ez a kapu a Grál Vára
hasonmásának kapuja a lelki és lényszerű határ közt. E kapu kilépésével a ﬁnomanyagúság
legmagasabb részébe ezt a Luca egyirányúan elzárta a lelkek részére. Azt jelentette, hogy
bármilyen megteremtettek, melyek a teremtés alsóbb részéből származtak, mint az isteni-lényszerű, az anyagúságba bekerültek, de vissza már nem! A bezárt kapu éppen a lényszerűknek nem volt érvényes, azért, mert ezek más kaput használnak, melynek Zeusz az őre.
E süllyedés után Luca a saját véleménye szerint bevezette a fejlődéshez való kedvezőbb
módszert, mint az Istentől adott segítő Szeretetet. Ez a kísértés elve volt, melyet versenyzésnek ismerik.
Luca a lelkeknek látszólag ártatlan dolgot ajánlott: „Nézd, a szomszédodnak több van.
Te is igyekezzél!” Azoknál a lelkeknél, melyek már akkoriban tudatosak voltak nem volt
sikeres. De némelyik szikrácskánál, melyek még csak ébredeztek, boldogult. Ezzel a cselekménnyel egészen a durvaanyagúságba süllyedt a Luca.
Ekkor hangzott el Magasságokban a Szó: „Megtisztítás!” Lényszerűk e parancs alapján
megkezdték a megbukott lelkeknek való kiöntő építését. Muszáj volt hogy kiöntő legyen,
mert a durvaanyagúság csak kiöntővel tisztulhat meg.
A bukott lelkek tetteik ám oly nehezek voltak, hogy lényszerűk a Törvény szerint egészen a nehézanyagúságba vezették őket. Ezért a lényszerűknek muszáj volt kiépíteni a kiöntőt a durvaanyag-nehézanyag határán és a nehézanyagúságban.
Mivelhogy bármilyen anyagi testeknek a Törvény szerint kell fejlődniük, pontosan meg
lehetett mondani, mikor lesz kész a kiöntő.
Eközben a Luca is a nehézanyagúságba zuhant. Merthogy az első lelkek bűnbe az Ephesus világ részében zuhantak le, Luca is a nehézanyagúságba pont arra ment.
Még azelőtt emberek a sötétséget kezdték hódolni az Isten helyett! Lucifer, mely most
a lényszerűben egyedül volt, látta ezt a cselekményt. Megtetszett neki. Akarta, hogy őt is
hódolják, ezért ő is zuhant! Az ő útja a nehézanyagúságba még gyorsabb volt mint a Lucáé
és a Pergamosz világ részén keresztül vezetett. Ugyanabban az időben az Ephesus világ részében emberek láthatták is Lucát a Föld közelében.
Megérkezett az ígért időszak a kiöntő megnyitására. Ifjú a Várból már fel volt készülve,
ezért kimehetett a teremtésbe. Tizenhárom Lovag ment ki, hogy ott működjenek, ahol
szükséges. A hét világ részébe úgy osztották el magukat, hogy mindegyikben minél jobban
működhessenek. Ez volt az Úr által ígért összes világ rész átmenése. Belsőileg mint Egység, külsőleg különböző személyként mindig meg volt az egymás közti kapcsolatuk.
Abd-ru-shin, Mária és Oroszlán kimentek az Ephesus világ részébe. Azért hárman,
mert ekkor volt ez a világ rész a legsötétebb. A Laodicea és Sardes világ részeibe két két
lovag ment ki – Oriel az Irmingarddal és Gabriel az Elisabethel. És a Pergamos, Philadelphia, Smyrna és Thyatira világ részeibe egy egy lovag érkezett – Ezechiel, Raphael, Ephra273
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im és Michael.
Nehézanyagúságba a Pergamos világ részén keresztül anélkül, hogy megálltak volna
a durvaanyagi Földön, kimentek a Priel a Máriával. Feladatuk a Lucifer megbilincselése
volt.
Csak az Ephesus világ részben volt szükséges, hogy az Úr megszülessen a Földön.
Mindegyik másban Lovagok a közép-durvaanyagúságba mentek.
A nehézanyagúságban eközben küzdelem volt. Lucától és Lucifertől el lett vonva a hatalom szimbóluma – fejpánt a mérleg és lándzsa. Ekkor mindketten megtudták, hogy a fájdalmas kiöntőben lévő megtisztítás várja őket. Eddig nem tudták, mert a lényszerűk nem
voltak a hatalmuk alatt és a kiöntő sosem volt akarva lelkek számára, de a cselekedeteikkel
kikényszerítették maguknak!
Bűnbánat helyett düh kiáltás hangzott a nehézanyagúságból. Főképpen az Ephesus világ
részére volt irányítva, mert ott volt a legtöbb sötét lélek. Ezért ide kellett érkeznie a Isten
Fia Jézusnak, mert másképpen ez a világ rész elsüllyedt volna!
Örökkévalóságtól Hármastörvény van a teremtés felett „Szeretet – Igazság – Tisztaság”.
Ez a Hármastörvény az Egységben részesül, a Tökélyben. Rendszeresen, pontosan megadott időben az egyes Törvények ereje sugarazva vannak a teremésbe ennek megtartásáért
és támogatásáért.
Teremtés a Szent Galamb napján keletkezik, mikor teremtésbe az Igazság van öntve.
Nők elsőként adják le számadásukat a tetteikért a Tiszta Liliom napján, mikor Tisztaság
van kiöntve a teremtésbe. Teremtés ismételt megerősítése a Vörös Rózsa napján van, mikor teremtésbe a Szeretet van kiöntve. Végül, a Bárányka napján, mikor a Hármastörvény
ereje van kiöntve a teremtésbe, a Tökély ereje, a férﬁaknak kell leadni a számadásukat.
Ez az ünnep már régóta ismert volt. Nagyon szomorú, hogy röviden e nap előtt az emberek meggyilkolták az Isten Fiát! Ekkor hangzott el a Szó: „Nem szabad!”
Ettől a pillanattól egészen az ítélet elvégzéséig nem volt szabad ünnepelni ezt az ünnepet a gyász jelére! El sem tudják képzelni, mi mindent jelentett ez önöknek. Nem volt szabad leadni a számadásukat, mert nem volt milyet!
Pont ezen a napon, több mint húsz millió év fejlődés után a Törvény szerint meg lett
nyitva a kiöntő. Elsőnek a Luca és Lucifer mentek be. A Tiszta Liliom napján, tehát az
önök ideje szerint pontosan fél év elteltével, kiléptek a Törvény szerint megtisztítva. Csak
akkor lehetett átnyújtva a lándzsa és a fejpánt az új Lucának és Lucifernek, melyek a lényszerűben várták. Ezzel a cselekménnyel újonnan sok millió év után meg lehetet nyitni a kaput és az első lelkek haza tértek.
Ezért ez a nap az ígért Ezeréves birodalom kezdete a durvaanyagúságban is.
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26. BIZONYSÁG
Hallgassák azok bizonyságát, melyek túlélték.
Egy év telt el azóta, hogy e teremtés része meg volt mentve a korai bomlás előtt. Minden megváltozott, csak az emberi lélek továbbá értetlenül áll e nagy cselekmény előtt és
úgy viselkedik, mintha semmisem történt volna.
Bizonyságot jelenítenek azok, melyek közvetlenül a megmentésért harcoltak és melyek
túléltek. Sajnos, sok harcos nem bírta ki ezt a harcot és korán elhagyták ezt a Földet. Ám
ezzel a „grálisták” még jobban megterhelték magukat, mivel ez az ő hibájuk volt, hogy
a harcosoknak szükséges volt egyáltalán harcolni a zuhanásuk ellen, tehát ezek a „grálisták” durvaanyagilag meggyilkolták őket!
Általánosan hét harcos nem bírta ki ezt a küzdelmet. A nagy kérésükre, hogy akarják
folytatni a munkájukat, az Atya-Isten kegyelmesen megengedte nekik, hogy öten még egyszer, utoljára, megszülethetnek a Földön. Nem volt szükséges ezt megtenniük, de a Szeretetük azokhoz, melyek megmaradtak, oly nagy volt, hogy ez lehetséges lett. A fennmaradó
két harcos nem térhetett vissza, mert fontosabb feladattal voltak felhatalmazva – őrizni
a Szent Grált!
Szent Grál egyháza még látszólag erős lábakon áll. De már érkeznek az új segítők,
hogy romjain felépítsék az új lelki építményt. Elsőként harcba az új lovagok és a Szent
Grál lovagjai érkeznek, hogy előkészítsék a terepet. Feladatuk porrá morzsolni az összes
szektát és egyházat, melyet valaha is a „grálisták” alapítottak.
Csak sírás és fog csikorgatás lesz hallható ezekről a helyekről, ahol a kígyó feje van,
mely mérgezően beleharapott a szent cselekménybe. Igen, jól hallják. Szent cselekménybe!
Mert az Atya-Isten az, ki most közvetlenül küldi az Erő sugarait az elvégzéshez és megkezdéshez mindannak, minek véget kell vetni vagy el kell kezdeni.
Nyilvánosan muszáj megmutatkozni most a kígyónak, hogy mindenki megismerje, milyen mérgesek voltak a fogai és undorral elforduljon tőle. A Föld minden országában találhatók földi testek, melyeket szörnyetegek uralják. A „lélek” nevet meg sem érdemlik, mert
szörnyeteg a lelki formájuk. Nem hangzik szépen ez a szó, de ennek ellenére még a valóság túlságosan enyhe megjelölése. „Csőcselék” és „söpredék” szavak is hízelgések!
Önök, melyek látnak, jól nézzenek maguk körül. De előre ﬁgyelmeztessük önöket – ne
borzadjanak meg attól, amit meglátnak! Azok, melyek túlélték, látták, és ezért tudják, milyen ez a látvány. Ne ﬁgyeljék a földi testeket, ezeket nem lehet oly gyorsan megváltoztatni.
Nem féljenek kérdezni, amíg nem fognak látni, de első sorban saját maguk vizsgáljanak,
nagyon szigorúan a Törvény szerint saját magukat és másokat is vizsgálják. Saját magukban és szigorúan, nagyon szigorúan bírálják minden cselekményt.
Ne ijedjenek meg e feladat nehézségeitől, mert csak a segítségükre lesz. Ne feledjék az
ős igazságot: „Elsők lesznek az utolsók és az utolsók lesznek az elsők!”
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27. DURVA DURVAANYAGÚSÁG MEGTISZTÍTTÁSA
Mindannyian várják az ígért három hónapot, melyek alatt bekövetkezik a durvaanyagúság
megtisztítása, miközben észre sem vették, hogy ez a három hónap már régóta halad. Mosolyognak e felett: „Hogyhogy, hát valamit már észrevettünk volna.”
Észrevették volna, hogyha a nyitva lennének a szemeik. De az önök szemeik vakok és
füleik süketek mindenhez, ami oly látszó, hogy mindenkinek észre kellett venni.
Látták a durvaanyagi cselekményeket, melyek a megtisztítás kezdete voltak – ezeréves
vizek, melyek mosták és tisztították a területeket, hirtelen szélviharok és zivatarok vagy
földrengések azokon a helyeken, hol eddig sosem voltak. És mindez a természetes csapás
csak kis következményei a nagy cselekménynek – Föld visszatérése az eredeti pályára, melyen ezer évekkel ezelőtt volt.
Föld megint oly hőfokra melegszik, mely valaha is volt, de önök borzadnak az úgynevezett globális felmelegedéstől. Ez és még sok más önöknek jelenleg láthatatlan durvaanyagi
megnyilvánulások az első lépések ahhoz, melyek szükségesek, hogy a Földön megtörténhessen a durvaanyagi megtisztítás.
Most a durvaanyagi megtisztítás azok közt a lelkek közt következik, melyek már régóta
ki voltak csoportosítva a bárányok és birkákra. Önök eddig azt gondolták, hogy pont ez
a megtisztítás az önök három hónapjukban telik majd. Nem vették tudomásul, hogyha három hónap alatt az emberiség egy harmadának el kellene pusztulni, a fertőzés veszélye miatt mindannyian elpusztulnának, mert nem győznék eltemetni a halottakat.
Három földi hónapig tart ez a megtisztítás. De önök nem tudják, mi az a három földi
hónap.
A lelkikről már szó volt, ott ezer év mint egy nap. Ám ezzel sem csinálják az átszámítást, mert ez a szám is csak hasonmás. A valódi lelki nap sokkal hosszabb a földi idő szempontjából.
És a földi idő az anyagi időt jelenti, mert ott van a Föld. De ez nem az idő az önök
bolygólyukon, de az anyagban lévő idő. Feledik ugyanis, hogy a durvaanyagúság megtisztítását a gondolatok szintjén is el kell végezni, tehát a ﬁnom és közép durvaanyagúságban is.
Ott mindenhol érvényes az úgynevezett földi idő, mely valójában az az idő szerint van
mérve, mely érvényben van a durva ﬁnomanyagúság és ﬁnom durvaanyagúság határán.
Úgyszintén a lelki idő az idő szerint van mérve, mely a Grál Várában érvényes.
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28. MIT CSINÁLNAK, EMBEREK?
Mit csinálnak emberek, mikor másokról beszélgetnek egymás közt? Gondolják, hogy a beszédük ártalmatlan beszélgetés, de nem így van. Semmilyen beszélgetésük, mely másokról
szól, nem ártalmatlan. Minden mögött az érzelmeik vannak elrejtve, melyek gyűlölettel és
irigységgel vannak tele.
Félnek, mert a lelkük, vagy jobban mondva, a kis hamvadó szikrácska érzi, hogy az, aki
tudatossá teszi magát, valójában nem teljesít és fájdalmas megtisztítás átélése várja őt. Félnek ettől, mert nem akarják beismerni a saját bűnüket. Folyton, úgy ahogyan ezrek éven át,
azok vállára akarják dobni, melyeket akadályként látják csak azért, mert igyekeznek teljesíteni.
Hogyha lehetséges volna, félreállítanák őket mint valamit, ami felborítja az önnyugalmukat. Nem veszik tudomásul, hogy az úgynevezett belső nyugalom lelkiismerettel van
megszakítva, mely így szól: „Mit csinálsz, ember?!”
A lelki ismeret hangját sosem lehetséges megnémítani, mert így szólal meg önökhöz
a lelki vezetésük, mely látja, mi mindent tesznek rosszul és így igyekszik ﬁgyelmeztetni
önöket.
Gyávák, emberek, mert félnek attól, mit mond a lelkiismeretük. De ez nem helyes, mert
valójában örülniük kellene, hogy van itt valaki, ki folytonosan megsegíti önöket. A hallásukhoz érkezik annak a hangja, ki Van, és mégis nem akarják hallani. Érzik, hogy ez a hí vás komoly, de nem akarják hallani.
Hiába volt mondva, hogy az összes helységük megszentségtelenített, hogyha gondolják,
hogy pont önök szentelhetik meg az ottlétükkel. Saját maguknak hazudnak, úgy ahogyan
ezrek hazudják magukat, melyek nem fogadták meg a lényszerűk tanácsait és továbbá járnak a megszentségtelenített Hegyre.
Fiatal emberekkel érvelnek, melyek megpecsételést szeretnék, Szent Ünnepséggel érvelnek, melyet be akarják fogadni, ünnepség megtartása kötelezettségével érvelnek, felelőségükkel érvelnek stb… De pont ilyen érvekkel szólalnak meg azok is, melyek folyton,
önöktől eltérően, vagy jobban mondva – pont mint önök – nem akarták hallani a hívást és
járnak a megszentségtelenített helységre a Hegyen.
Ide is megérkezik sok szép ﬁatal ember, és muszáj megemlíteni, még szebbek, mint
önök, melyek nem is sejtik, hogy úgy mint máshol, itt is végre voltak hajtva a lelki gyilkosságok. Ide is sok lélek jár csak azért, hogy kötelezettségnek érzik ezeket a ﬁatal embereket
védeni vagy legalább kísérni.
Tévednek abban, hogy csak azok az emberek mennek oda, melyek tudatosan támogatják a volt tanítványok hamis cselekedeteit. Sőt ezek kissebségben vannak. A többsége azt
gondolja, hogy ez nem érinti őket, mivel nem rossz indulatból mennek oda, de fordítva, azzal a legjobbal. Milyen balga a cselekedetük! Gondolják, hogy a cselekmény csak azért
megváltozik, hogy ők mennek oda.
Önök is így viselkednek. Hogyha ezek az ezrek valójában nem járnának a Hegyre, talán
mások is megértenék, hol van az igaz, és mi még fontosabb, a Hegy már megtisztulhatott
volna, mert a volt tanítványok csak azért éltetik, hogy ezek az ezrek mennek oda.
Gondolják, hogy önöknél ez nem menne? A cselekedetükkel késleltetik a végső ítélet
cselekményét a durvaanyagúságban, tehát közvetlen az ellen ténykednek, mit ígértek! A hivatásnál mindegyik lélek egyforma feladatot kapott, segítség az ítélet végső szakaszában.
Konkrét feladatot e segítségnek mindenkinek saját magának kellet megtalálnia. Nem találták meg, mert minden félét kerestek, csak nem a feladatukat.
Olvasták, hogy újat nem lehetséges a régin felépíteni, hogy a régi eltakarítása nem lesz
zajmentes, de pontosan olyanok mint a struccok, melyek a fejüket a homokba rejtették, mikor a zaj elkezdődött.
Mit csinálnak, emberek? Mikor kezdik el tenni azt, mit kell? Mikor tanulják meg, mi az
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MIT CSINÁLNAK, EMBEREK?

Isten Akarata teljesítése? És mert folyton azt gondolják, hogy ezt azok a mások, muszáj
tudniuk, kicsodák azok a „mások”, és így megértik, miért van önökhöz az hivatva, hogy
mindannyian lelkileg halottak.
Millió emberi lélekből négyen tudják, mi a Isten Akarata teljesítése. Ebből a négyből is
csak talán minden tízedik valójában teljesít is. Többsége az ázsiai kontinensen él. Ám ők
sem teljesíthetnek teljesen, mivel azok akadályozzák, melyek nem teljesítenek.
Haza csak azok a lelkek térhetnek vissza, melyek ezt tudják. A többiek lelkileg halottak,
mert hogyha nem tanulják meg, nem lesznek képesek időben haza térni és muszáj lesz
megélniük az anyagúság megtisztítását.
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29. SZABADSÁG
Az a szabad, ki tudja, kicsoda az ő ura. Ahhoz, hogy ezt tudja, elsősorban muszáj hallania.
A hangja mindenütt van és minden pillanatban szól. Még azok is, melyek nem hallják,
megtalálhatják a nyomtatott formájában. Senki, tényleg senki sem nem mondhatja azt,
hogy nem volt lehetősége, ezért csodára méltó, manapság még mennyi nem szabad lélek
létezik.
Kiépítették maguk körül a ﬁnomanyagi rácsokat, melyekben fogságban vannak mint
a bilincsekben, közvetlen a nap felé vezető kapu előtt. Ezrek, milliók léteznek, melyek a saját kétségbeesettségük rácsai előtt állnak és nem értik, hogy elég átlátni, és a rácsok eltűnnek. Nem milliók vannak azokból, melyek mondókázzák egyik imát a másik után, de ezrek
azok közül, melyek gondolták, hogy a Fényességben álltak. Nem veszik tudomásul, hogy
csak azért állnak a rácsok előtt, mert az emberi véleményeket az Isten Akarata fölé rakják.
Alkonyt földjében sok ilyen hely létezik, hol nem egy lélek harcol a saját létezéséért.
Szörnyűség érkezik a lakosaira, mert már látják az óriási tornádóra hasonló forgót, mely
a bomlásba vezet. És azt is látják, hogy nyeli az egyik várost a másik után. Ám ahelyett,
hogy adják fel a téves véleményeiket, még jobban odahajolnak a volt vezetőikhez, melyek
a Földön azzal büszkélkedtek, micsoda hosszú éves tapasztalataik vannak. Ezzel a meggondolatlan odahajolással ám a Fényességből pont úgy néznek ki, mint azok az ábrándozók,
melyek az élet legszebb éveit elpazarolták az úgynevezett túlvilág tanulmányozására és
most szintén gyámolatlanul ott állnak a saját rácsai előtt.
Hogyha a Grál Üzenetét nem tíz, hanem ezer évig olvasták volna nap mint nap, minden
órában, nem fogják fel ennek századát sem, amíg süketek lennének a hanggal szemben, tehát a Szóval szemben, mely el van benne rejtve.
Úgy ahogyan a keresztények Jézusa nem a Nazareti Jézus, mert a keresztények a saját
véleményük szerint létrehozták maguknak a hasonmását, így a „grálisták” Abd-ru-shin
sem nem a Vomperbergi Abd-ru-shin, mert úgyszintén kialakítják maguknak a saját hamis
nézeteik és véleményeik szerint.
„Nincs akaratomban új egyházat alapítani…”, így volt önökhöz szólva. És mit csináltak! Pár tized év elteltével nem egyet, de néhány „grálista” egyházat alapítottak sok mellékes ágazattal!
Az a legismertebb a szentelt helyen volt alakítva, hol ez a Föld viselhette az Urat. Ez
a hely „vándor helyként” volt megjelölve, tehát a Szó magja úgyszintén, ahogyan röviden
ezelőtt volt a Szó egyik formája magnak jelölve. Tanúi voltak ennek a cselekménynek, mikor néhány tanítvány kizavarta az utolsó apostolokat és kijelentették, hogy Hegy nélkül lehetetlen a Szó valódi megértése. Minthogyha valamilyen helyen lehetséges volna
lehorgonyozni a megértését!
Nevetnek efölött és nem is veszik tudomásul, hogy pontosan így viselkednek önök is!
Más egyház volt alakítva az önök országában az új templom helyén, hol úgy ahogyan
a Hegyen ki volt jelentve, hogy csak azoknak van belépési engedélyük, melyek hűségesek
ennek a gondnokának.
Ám ezek csak példák. „Grálisták” egyházaiból valójában sokkal több van! Hogyha
most valójában szabadak akarnak lenni, szakítják el magukat tőlük teljes erejükkel, mert
bilincselik önöket.
Ugyanilyen cselekmény volt itt már kétezer évvel ezelőtt is, mikor az egyik keresztény
Rómában megjelölte az egyik képzeletbeli Péter apostol sírját szent helynek, melyre a világ
szeme ﬁgyel, mivel megalapította a keresztény egyházat az összes ismert és ismeretlen következményeivel.
Önök manapság sokkal tovább vannak, mert már meg vannak a saját templomaik, melyeket hódolják, saját szentjeik, melyeket már az életük során hódolják, szintén a vértanúikat is. Ám elnézések nem léteznek!
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30. „SZENT” KIJELENTÉSEK
Bekövetkezett a három hónap, durvaanyagi hónapok, melyekben megnyilvánul a lélek
őrültsége. Már megkezdődött a „szent” kijelentéseivel. Sokan tanúi, és hogyha nem, akkor
egy ki időn belül tanúi lesznek azoknak a legkülönfélébb felebarátjaik kijelentéseiknek
a „magas” származásukról.
Az ilyen kijelentéseket már ismerik. Sokan önök közül már nem egyszer találkoztak az
úgynevezett őslelkűvel vagy sőt valakivel a Fényességből. Mária Magdolna a legnagyobb
mértékben elterjedt kijelentés a Földön. Ezután a szent Péter következik, Arimatiából származó József, Lao´c vagy Lie´c. Érdekes, hogy Zoroaszterból csak egy van.
Eddig az ilyen kijelentések egyedülállók voltak. Ez azért volt így, mert a szavak elválnak a gondolatoktól. Belül ám további száz vagy ezer ember így gondolta. Az őrültség
ﬁnomanyagi vetés után most bekövetkeznek a végső durvaanyagi megnyilvánulások.
Ismeretlen vírus, melyre nem lesz nem lesz gyógyszer, már megkezdte hatását az
agyukban. És így most kitörnek az első ígért őrültség megnyilvánulásai, mert a lelkeknek
muszáj lesz azt mondani, mit valójában gondolnak. És ez lesz a valódi őrültség, mert csak
most ismerik meg majd, mennyien gondolják saját magukról, hogy szentek. Nem egyének
lesznek mint eddig, de tízek, százak önök közül. És ez csak az első lépés lesz!
Ezért szemeik és fülük nyitott legyen, hogy látják és halják mind ezt a nyílt vagy rejtett
kijelentéseket a saját származásról vagy a múltról. Azokat a nyíltakat könnyedén megismerik, rejtetteket valamivel nehezebben. De óvják magukat ellenkezni ezeknek az embereknek, nehogy megkövezzék magukat.
Hagyják menni őket a saját pusztulásuk útján. Ne legyenek kapcsolatban velük, nehogy
szintén így végezzenek. Muszáj nekik magányosnak maradni, mert ez az egyetlen út, melyen ballaghatnak, hogy még talán megértsék, mennyire tévednek. Hogyha nem hagyják
őket magányosan, így támogatni fogják, vétkeznek és egybecsatolják magukat velük.
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31. BIZALOM
Különlegesek a kapcsolatok önök közt emberek, nagyon különlegesek. Körbeveszik magukat barátokkal, melyekben megbíznak, és elkerülik az embereket, melyekben a bizalmat ne
tudják elérni. Természetesen, sok tapasztalatuk van, ezért sok emberben, melyekben bíznak, valójában bízhatnak is, és sok embernek, melyekben nem bíznak, nem is bízhatnak.
Sajnos, fordított kapcsolataik is vannak. Mindegyiküknek, kivétel nélkül. Sokan azok
közül, melyeket ismernek, nem érdemlik meg a bizalmukat, mert a legrosszabb képmutatók. Csak emlékezzenek vissza, hányszor hallottak másokról pont az ő szájukból. És méghozzá az olyan dolgokat, melyek végkép nem tartoznak a nyilvánosságra. Vajon gondolják,
hogy önökről hallgatnak?
De ez még nem a legrosszabb képmutatók fajtája. Sokan még rosszabbak, rejtettebbek
és az első látomásra büntetlenek. Ezek a lélek képmutatói, melyek leereszkedően rábólintanak mindenre, amit csinálnak, és inkább semmire nem ﬁgyelmeztetnek, még hogyha látják
is, hogy rosszul cselekednek. Ám így pont azt a rosszat és hamisat támogatják, mert bár
önöknél ez tudatlan cselekedet lehet, megszokják és ezáltal tudatos hamis cselekedetté válik.
Ám ezek sem a legrosszabbak. Teljesen legrosszabbak az úgynevezett kedves barátok,
melyek itt-ott rendreutasítják önöket, kivételesen megdicsérik, de saját magukat nem hibáztatják semmiben. Természetesen mondván: „Mi is hibázunk.”
Ezt már ismerik… vagy kellene ismerniük. Az, amit nem ismernek, az úgynevezett ellenségük. Most nem a politikai ellenségüket gondoljuk, vagy a munkában lévő riválisokat.
Többnyire az ellenségeknek azok számítódnak, melyeknek más a hitvallásuk mint az önöké. Természetesen, nem így jelölik meg őket, de nem is bíznak bennük, hiszen hogy is érthetné önöket valamilyen „nemgrálista”?
És mert nem bíznak bennük, inkább semmit sem mondanak nekik. Mi hogyha elárulnának? Feledik, hogy az Istennek sokkal közelebb az ismeretlen horgász a folyó partján, mely
bár a Szavat, tehát az önök „bibliájukat” nem ismeri, de éli!
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32. MUNKAUTÁNI PIHENÉS
„Ma nehéz napom volt, meg kell pihennem”. Így és hasonlóan hangzik ennek értelme
a Föld összes nyelvében. De mit is képzelnek el az emberek a pihenés alatt? Csak sekély
szórakozás és mulatság. Valami szépet? Nem, erre túlságosan el vannak fáradva. Elolvasni
egy könyvet, meglátogatni a képkiállítást, színház vagy mozi? Ez nem nekik van, ebből
semmi hasznuk. Feleslegesnek tartják.
E helyett inkább dumálnak vagy sörre mennek. És mivel nem volt elég az idegek ingerelése a munkában, sport mérkőzéséket néznek. Hiszen oly fontos tudni, ki fogja másikat
földre ütni a boksz mérkőzésben, ki ugorhat magasabbra, vajon ki szalad gyorsabban, ki
rúgja az első gólt stb., és a többi hasonló szórakozás.
Az ész lakva van, túlságosan is, és az ember elégedetten érzi magát, hiszen nincs kitérés
a többiek sorából. Tegyék fel nekik a kérdést: „Mitek van ebből az egészből? Milyen haszon? Mire jó ez az egész? ”
Nem válaszolnak, csak valamilyen makogás lehet hallani. És a kifogások, hogy minél
hamarabb megszabaduljanak önöktől mint valami kellemetlentől, ki megengedte magának
kikapni őket a nyugalmukból, békéből és harmóniából.
Vajon milyen ez a béke, nyugalom és harmónia? Észbeli hiábavalóságok, melyekkel díszítik magukat, hogy mások előtt megmutassák, milyen értelmesek, olvasottak és jártasak.
De hogyha nem hagyják békén és tovább kérdezik őket, nem tétováznak és nehezebb fegyverekkel is önök ellen támadnak.
Azonnal megkezdik a lövészetet, beszéd lövészetet, pletykázást és rágalmazást. Nem
félnek semmitől és amit nem tudnak, azt hozzá gondolják. Lehordják önöket a fekete föld
alá. Próbálják meg a szemük elé jönni, elég csak azzal, hogy valaki megemlíti önöket, és
azonnal a legsúlyosabb fegyvereket készítik.
Nehéz tüzérség, repülök, bombák cikkek formájában a sajtóban és könyvekben. Ám ez
csak az kezdet. Ha megtehetnék, eltávolítanák önöket. De nem tudják, hogy már ezzel
a cselekedettel végrehajtják a durvaanyagi gyilkosságot!
Gondolataik tömörödnek és a valódi akarat szerint alakulnak. Közép durvaanyagúság
fegyverei – íjak, nyilak, kések, bárdok… repülnek tőlük és azokat érik, akire irányítva voltak. Fájdalmakkal, szúrásokkal, rosszulléttel és más kellemetlenségekkel kezdenek szenvedni.
Lényszerű orvosok, amíg az áldozat a Fényesség védelmében van, fegyvereket fáradhatatlanul semmisítik. Ám gyakran ez a szélmalom harcra hasonlít, mikor a sötétség túlerőben van. Ekkor más nehézségek kezdődnek – szédülések, hasmenések, szív zavarások,
fojtások stb., mely vezethet a durva-durvaanyagi test és közép-durvaanyagi test fonál megengedéséhez és ezáltal a halálhoz.
Bűnös vagy ember, bűnös azért, mert a gondolataid gyilkolnak!
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33. LUSTÁLKODÁS
Hallják, emberek, nagyon megszégyenítő, ahogy viselkednek egymáshoz. Gondolják, hogy
a lustálkodással az Istent szolgálják? Gondolják, hogy a lustálkodással elérhetik az önök által kívánt mennyei dicsőséget?
Azonnal válaszolnak: „Milyen lustálkodás? Hiszen annyit dolgozunk!” nem, nem dolgoznak! Ahhoz, hogy dolgozzanak, elsősorban szükséges megérteni, vajon mi az a munka,
mert nem minden, amit csinálnak, lehet munkának nevezni. Hogy jobb elképzelést nyerjenek, felﬁgyelünk egy pár példára, melyek félreérthetetlenek lesznek.
Például egy labdarúgó játékos egy egyszerű lustálkodó, mert az idejét terméktelen
kergetésre használja ki a pályán. Eközben ez a kergetés élteti őt és egyben a szükséges edzéssel ez a durvaanyagi munkája, mely valójában nem munka.
Még rosszabbak a hóhérok, melyek boksz sportolóknak vannak átöltözve, azon dolgoznak, hogy szétüssék a másikat. Legjobban úgy, hogy az ütés után ne is keljen fel, tehát
hogy megrázva maradjon, elájulva, szóval a szempontjukból hallott legyen.
Sportolók megtört egészségük csak bizonyítéka ennek, mihez vezet a lustálkodás, tekintet nélkül, hogy munkának van minősítve. Hogyha az ember valami olyat csinál, ami az Isten Akarata ellen van és ezt munkának valósítja, ez nem munka, hanem mindig csak
lustálkodás.
A lustálkodás tehát nem csak a semmi tevés a lustaságban, de cselekedet is, mely az Isten Akarata ellen van.
Míg anyagiban a lustálkodás az egészség megtöréséhez vezet, lelkiben a halálhoz. Ezért
muszáj tudni, mi is lelkiben a lustálkodás.
Ez az Isten gyalázat, tehát a szolgálat színészkedés. Majdnem az összes egyházi képviselő ilyen gyalázó, mert azt teszik, mi nem az Isten Akarata. Itt-ott lehetséges találni egy
valódi szolgálót is, mely igyekszik a tudat fényességet az egyházi rendeletekbe vetni. De
ezek valójában kivételek, melyek manapság már majdnem nem léteznek, mivel javítani
csak azt az építményt lehetséges, mely még áll. És az egyházak már romok.
Meggyalázás a templomok látogatása is azokkal a hívőkkel, melyek gondolják, hogy az
ártatlanok vérével voltak megváltva. Azt gondolják, hogy az Isten szolgálják, tehát hogy
Neki dolgoznak azzal, hogy hetente egyszer részt vesznek a misén vagy meggyónnak. Ezek
a legnagyobb lustálkodók, melyeket a hívők közt milliókra lehet számolni. Emellett nagyon
mozgékonyak és sosem feledkeznek meg valami ajándék hozásáról, hogy így megmutassák, milyen jó hívők!
De minden gyilkosok, melyek megölik a reményt másokban azzal, hogy félrevezetik
őket a szolgálat hamis útjaira, melyről már nem látják a valódit! Önök „grálisták”, pont
olyan gyilkosok mint azok a bokszolók!
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34. LELKI ÉRTÉKEK PUSZTÍTTÁSA
Büszkeség ural feletted, ember. Gondolod, hogyha viseled az Igaz keresztjét, hogyha olvasod a Grál Üzenetét, hogy részt veszel a vallásos eseményeken és hogyha minden éven
meglátogatod az ünnepséget, már tökéletes vagy és megváltott. Gondolod, hogy képes
vagy megfelelni az összes kérdést és megmagyarázni minden cselekményt, melyeket az út
közben találod. Ó, milyen szánalmas vagy, ember, mert azt gondolod, hogy pont ez a te
szolgálatod az Istennek.
Képmutatók, minden képmutatók. Oly nagy képmutatók, hogy már nem is tudják, milyen hülyeségeket darálnak a világba, mert azt gondolják, hogy már mindent tudnak! Képmutatók abban, hogy úgy viselkednek, hogy mindent tudnak, miközben összeesküvően
suttogják, hogy semmit sem tudnak. Bárki csak valami badarságot mondjon, ami ellentétben van az önök nézetével, és már azonnal ütik-vágják, mert ő az, ki belekeveredett a sötét
erőkbe, mivelhogy önök, ó tökéletesek, sosem tévednek!
És hogyha nem ütik-vágják, akkor leereszkedően mosolyognak felette mint a kis diák
felett, mely naiv és butuska és melynek még sokat szükséges tanulni, hogy elérje az önök
szintjét! Egyetlen, mit valójában tudnak és tökéletesen uralják, az önök büszkeségük és
nagyképűségük!
Nagy a bűnük, nagyobb mint gondolják! Mert a tákolmányaikat, melyeket tévedhetetlen
Igazként nyilvánítják, még terjesztik is. Nem csak egymás közt, de azok közt is, melyek
még csak nem is ismerik a Grál Üzenetét. Megvasalt láncokkal vannak egybecsatolva ezrekkel, melyek a tanácsaik alapján megpróbálták a hipnózist, mágiát és hasonlóan pusztító
kísérleteket.
Kérdezik, vajon mivel beszélték őket rá? Hát azzal is, hogy nem ﬁgyelmeztették őket
akkor, mikor kellett volna. Ez azért van így, mert saját maguk nem hisznek abban, ami
a Grál Üzenetében van írva, vagy azért, hogy nem értik, mivel nincs átélve. Hiába volt
mondva, hogy aligha megértik a Szó tizedét, mikor már gondolják, hogy teljesen értik, miközben nem értik még csak a durvaanyagi cselekményeket sem, nem még a ﬁnomanyagiakat, lényszerűket vagy lelkieket.
Csak az átélésben van az ismeret. Így ne hazudják saját magukat, hogy valamit tudnak,
amíg saját maguknak nincsen átélve!
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35. MÉRFÖLDKÖVEK
A felfelé irányuló út a fényes hazába egyértelmű és félreérthetetlen, mérföldkövekkel megjelölve minden lépten, ennek ellenére az emberek bolyonganak. Hihetetlen, de ez azért van
így, mert az emberek nem tudnak olvasni, mi is van rájuk írva.
A földi mutatóktól eltérően nem jelentik, hogy a mennybe még öt kilométer ebben az
irányban – ez csak az emberi elképzeltség. Valójában ezek kapuk és hidak, melyeken keresztül csak az mehet, ki teljesíti a feladatot, melyet ezektől a kapu és híd őröktől megkap.
Ám ez nem feladat a földi értelmében. „Beeresztés feltételének” is lehetne nevezni.
Minden ezeket a feltételeket vagy feladatokat nagyon jól ismerik, ezért csodálatraméltó,
hogy nem teljesítik. Egyszerűségben egy fogalommal lehetne megnevezni őket – az Isten
Akarat teljesítése. Szintén meg lehetne nevezni mint pld. „A teremtés Törvényei megismerése” vagy „önismerés a teremtés legkisebb részecskéjeként”.
Most állítani fogják, hogy mind ezt már ismerik, hiszen önök lelkek és a Törvények
a Szeretet, Igazság és a Tisztaság. Ez mind igaz, csakhogy ez a tudat ugyanaz, mint mikor
a kis kutyus megtanulják ugrándozni a hátsó lábain. Már volt mondva, nem egyszer, hogy
bár hiába fogják tudni az egész Grál Üzenetét fejből, hogyha nem fogják élni, tehát teljesíteni az Isten Akaratát.
Pontosan olyanok mint a kutyusok. Meg akarják mutatni a megtanult tudományokat,
melyek nincsenek önökben átélve, és ezért néznek ki mint a cirkusz kutyusok mutatványai.
Csak gondolkodjanak el e felett, próbálják összehasonlítani a saját viselkedésüket a más hívők vagy a szekta tagjai viselkedéseivel. Rádöbbennek, hogy semmi különbség sincs köztük, mert a máshívők előtt sosem mondják az egész igazat úgy, ahogyan a sajátjaik előtt.
Oly misztikus fénybe borítják magukat és a leggyakoribb feleletük a: „Keressék a választ a Grál Üzenetében”. Ezzel csak megmutatják a saját tudatlanságukat, melyeket nem
képesek belátni. Mint a jehovisták beszélnek a Szóról, lapoznak benne és idézik, csakhogy
egy vonalat sem változtassanak meg. És nem is veszik tudomásul, hogy így csak a saját
ürességüket mutatják, mert semmisem nincs átélve önökben oly mértékben, hogy saját maguktól beszélhessenek róla.
Kifogásolják, hogy a Szavon egy vonalat sem szabad megváltoztatni, de ez nincs összefüggésben. Pont úgy van mint a matematikában – deﬁníciót mindenki elolvashatja az adott
tankönyvben, nem szükséges hogy önöktől halják. De minden diák akarni fogja a példa
megoldását e deﬁníció alapján, nem szükséges, hogy öntől halja. És erre nem képesek,
mert sosem élték át a Szavat magukban úgy, ahogyan kellett volna. És azért nem élték át,
mert sosem teljesítették az Isten Akaratát. És azért nem teljesítették, mert sosem saját magukban keresték, de önök körül.
Önök körül csak a deﬁníciókat láthatják, amíg saját magukban a megfejtett példákat találhatják meg. És ez a titka a titokzatos szavaknak: „Éljetek a jelennek!”, melyek az átélése
tudatot adna a „Volt egyszer…!” kérdésnél.
Mondják el lelkükben ezeket a bűvös szavakat: „Volt egyszer…!” És saját maguk rájönnek, hogy csak egy, két vagy ezer fonál érkezik önökhöz, melyek részesítik önöket. Amíg
nincsenek ezrek, még mindig semmit sem éltek át!
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36. SAJÁT ÁTÉLÉS
Emberek, különöseknek tűnnek, mert folyton mások átéléseivel foglalkoznak. Hallgatják,
milyen volt a helyzet például a szocializmus alatt, mikor a Szavat titokban terjesztették.
Hallgatják, milyen volt, mikor mások mentek a Hegyre, mit láttak és hallottak. Ez minden
a mások átélése, mely önöknek végkép nem segít.
Nemhogy az ilyen beszélgetéseknek nem volna értékük, pont fordítva, nagy az értékük.
De ne foglalják el az idejük többségét, csak itt-ott legyenek és, természetesen, szükséges
nem csak hallgatni, de nyújtani is a saját átéléseit. Így egymást gazdagítják, kölcsönös
a hasznuk.
Ám az, mi eddig legjobban hiányzik, a Szó mindennapi átélése. Átélés abban a legszűkebb és legszélesebb mértékben, tehát hiányzik a mindennapi olvasás.
Azonnal felemelkedik a hangok ricsaja. Hiszen önök minden nap elolvasnak egy vagy
két oldalt a Grál Üzenetéből. Ám ez nem az a Szó olvasása, milyennek kellene lenni, ez
csak a fejből tanulás átélés nélkül.
Mindennapi olvasás az átélést jelenti, tehát minden helyzetben muszáj tudni, hogy viselkedni helyesen úgy, hogy összhangban legyen a Szóval, és szükséges helyesen mértékelni
minden helyzetet a Szó szerint. Ehhez, természetesen, szükséges olvasni a durvaanyagi szavakat is, hiszen ehhez voltak adva. Csak nem szabad olvasni őket görcsösen, élet nélkül,
csak a megelégedettségből, hogy megvalósították a kötelezettségüket.
Nem hiába volt adva oly mennyiségű irodalom mint a Betakart időszakok, de sok más
irat is, melyeket olvashatják minden nap. Mind ez az olvasás egy ponthoz vezessen – minden szónál, mondatnál elő emlékezet ébredjen önökben, mint mikor valójában átélik
a „Volt egyszer…!”
Amíg nem ébred, azt jelenti, hogy a Szavat még nem élik vagy azt, hogy a lelkük halott, tehát hogy valójában nincs semmi átélve. És ezek azok a érzési emlékezetek ezrei, melyek a „Mérföldkövek” előadásban voltak említve, melyek meg kell hogy legyenek, hogy
tudják, mi az Isten Akarata teljesítése. És majd hogyha minden szóra legalább egy ilyen átélésük lesz, ekkor értették meg a Szó mágikus tizedét.
Saját maguk nagyon jól tudják, hogy a legjobbaknak sem sikerül. És ezért igyekezzenek
az ilyen átélést birtokolni legalább minden mondatnál vagy szakasznál. Saját maguk számolják össze, milyen nagy ez a Szó része. Majd ha megismerik, akkor fogják tudni, mi az
a szolgálat.
A Szent Grál szolgálata sokkal többet igényel. Ehhez is közeledhetnek, csakhogy egészen másképpen szükséges élniük. Ezt ígérték, mikor megígérték a hűséges szolgálatot
a létezésük minden változatában, ezért nem lenne szabad, hogy ez ismeretlen legyen.
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37. FELHÁBORODÁSOK
Oly dolgok felett háborodnak fel, ahol nem kellene, és fordítva, oly dolgokat helyeselnek,
melyek förtelmesek.
Van egy lelepő, melynek négy sarka van. És ebben a lelepőben kígyók, bogarak és más
állatkák vannak. Csomóra van kötve és a nyakukon lóg. Hajlanak, görnyednek. Többnyire
mosolyognak a tartalma felett és úgy viselkednek, minthogyha keresztet tettek volna a vállukra. A szemükben ezt Igaz keresztnek látják, valójában ez a szégyen keresztje, halál keresztje.
Fekete károgó hollók és varjúk felhője lebeg önök felett, miközben a szemüket csipkedik. Förtelmes alakulatok másznak ki önökből, szájuk helyett véres nyílás van, mely által
minden szerencsét elszívják. Nincs szemük, mert a gyűlölet vak. Százak vannak, ezrek és
mint az őrök, őrzik az önök fogságukat, melybe saját magukat zárták be a világ előtt.
Boldogan érzik magukat belül és nem veszik tudomásul, hogy megbolondultak. Csak
dermesztő csend van önök közt, mivel még a fény utolsó sugara sem hat át ide. Itt csak
önök vannak és az őreik, melyeket gyűlölnek, mivel az önök saját „én” hasonmásaik. Kiszívják a lelküket, tehát megfosztják önöket még attól az utolsótól is, mi valaha is volt, míg
semmisem marad, csak pici tudatlan szikrácska.
A nemlétezésben élnek, mert az életük már nem tudatos élés, csak az emlékezetek átélése, melyek nem is sajátok, csak az őröké, melyek elszedték önöktől. Förtelmes úr uralkodik minden felett, úr, melytől minden félnek és melyet minden megalkották. Félelem és
gyűlöletből megteremtve, a felebarátjaik véréből, melyek ellenségeik, az önök saját húsukból, tehát lélekből, melyet önkéntesen átadták neki, és a szüleik csontjaiból, melyeket elárulták és meggyilkolták. Vér helyett kígyó mérge van, mely segítségével öli önöket.
Ez maga a pokol feneke. A sötétség legsötétebb része, mélységek legmélyebb mélysége.
Hely, honnan lehetetlen visszatérni. Függelék, melyet lényszerűk csak erőfeszítéssel hozzák
a kiöntőhez és melynek bomlása évezredekig fog tartani.
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38. A HALÁL
Meggörbült kereszt áll a dombon, lengeti a karjait igyekezve feltűntetni a ﬁgyelmességet.
Fekete hollók és keselyűk köröznek, hogy a megfelelő pillanatban megtámadják az áldozatot, mely egyedül közvetlen a csőrük elé érkezik. Igyekeznek fehér galambokra változni,
ami nem sikerülhet nekik.
És ni csak, érkezik a körmenet a szent seregével. Az élén a pápa menetel, kezében magas karót tart, mely csúcsán ember van felszúrva, bűnbakként, mely által az Isten akarják
megengesztelni. Ezrek, milliónyi fekete lelkek körbe veszik. Emelik kezüket igyekezve az
áldozat vér cseppét elkapni, hogy befogadhassák az Isten engesztelés jelére.
A völgyből más hívők serege érkezik. Ezeket püspök vezeti és meztelen leányt viszi kezein, melyet Istennek akarják felkínálni, megbékítés áldozatként. Ezrek, milliók hívői férﬁak és nők egyaránt összefutnak. A feláldozott leány látványától önkielégülnek, hogy így
megbékésítsék az Istent.
Ni csak, ott a harmadik sereg érkezik, melyet bíboros vezeti, és áldozatként nehéz ostorral ostorozza magát. Itt van a legnagyobb hívők száma, melyek hódolják a bíborost, és
az ostor csapások sebeit nyalogatják, mert gondolják, hogy ez az Új Szerződés vére, szimbólum, mely megbékésíti őket az Istennel.
E hívők néptömege közepette, elsőknél, másodiknál és harmadikoknál is most felkel
a valódi istenkéjük, melyet hódolják. Ám ez nem a Lucifer, sem lélek. Vak, süket, fogatlan,
karmaival és mérges nyelvével ott áll. Igyekezve saját maga körül szivárványt alakítani, tüzes keresztel közepette.
És már érkeznek a szolgálói, melyek kiszívják lélek utolsó maradék tudatát is.
Pokol feneke förtelmesebb mint a legnagyobb förtelmesség, szavak nem elegek ahhoz,
mi minden történik ott. Nézzék, emberek, a célpontjuk!
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MAGASSÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ HANG

Haljad, ember…

1. A MAGASSÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ HANG
Haljad, lény!
Én, ki Vagyok, hívlak a szolgálatba. Nem ijedjél a felelőségtől, ne ijedjél attól, mások
mit mondanak. Lény, mely mindig teljesített, most is teljesíts! Lény, mely nem teljesítettél,
teljesíts!
Új hívás érkezik hozzád. Földre új segítők érkeznek a teremtés minden lelki részéből.
Készítsd elő nekik az utat!
Ámen!
Én, Szent Grál, önökhöz hívok: Ere-si, Nam-chan újból a Földön vannak. Úgy ahogyan
valaha is helyettesítettek, most is helyettesítenek!
Ámen!
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2. FEHÉR NEFELEJCS
Én, ki Vagyok, így hívok önök iránt: Csalódást okoztak! Jaj neked lény! Sosem teljesítetted
az Akaratomat! Ma csúcsot ért a cselekedeted! De ennek vége! Végső vége! Mától érvényes: „Nem lehet!”
Én, mely Vagyok, átvettem a teremtés Királyától az Ítélet Kardját. Ámen, mondom neked, új Kardot küldtem a teremtésbe, Kardot, mely neve Fehér Nefelejcs és melynek száma
Nulla.
Térdre lény, az Istened előtt és rettegj! Kard, melyet átvettem az Isten ítélet. Kard, mely
most a teremtésben van, Hatalom a neve. Nem tudod, lény, mit is jelent ez! Mert hogyha
tudnád, a félelemtől összeroskadnál. Tudd, hogy az „Isten Ítélet” Kard csak egy pici kövecske a Kard fogantyúján, melynek neve Hatalom!
Ámen, ámen, mondom neked: Én vagyok az Első és az Utolsó is, Alfa és Omega, az, ki
Van. Nézz a Magasságokba és meglátod a Lovagot, melynek neve Fehér Nefelejcs. Nem ismered ezt a virágot. Az a fehér Liliom, a kék Hegyi virág és az a vörös a Rózsa. Ez egyben
Fehér Nefelejcs egy virágban.
Ámen!
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3. FEHÉR GALAMB
Fényesség rózsaszín oszlopában Fehér Galamb lobogtatja a szárnyait. A mellkasából kijövet kúpként a Fényesség fehér sugara. Trónusra sugárzik, melyből felkel az, mely Szent
Grál.
Emeli kezeit. Galamb Ő hozzá száll, amíg a Szent Grál teljesen eltűnik a Fényesség sugarában. Bekövetkezik az egyesülés, Galamb és a Szent Grál egyben Keresztet alkotnak.
Kereszt a Magasságokba emelkedik. Közepéből jelenik meg a Fényesség szivárvány színű kúpja. Az Ember Fiához érkezik. Egyesül Vele és Rózsa keletkezik belőle, melyből
a Fényesség ezüstös piros kúpja jelenik meg.
Rózsa a Parziválhoz érkezik, egyesül Vele és a Kard jön létre, melyből a Fényesség
ezüstös kék kúpja jelenik meg.
Imanuel kezébe veszi a Kardot, hogy vissza kerüljön oda, ahonnan millió évekkel ezelőtt a teremtésbe érkezett.
Ámen!
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4. AZ EZÜST KERESZT
Trónuson az Ezüst Kereszt ül. Nem arany, ahogyan tévesen gondolják egyesek. Olyat
a szolgálói viselnek. Az az egyetlen valódi az ezüst. Legvakítóbb fehérzet Belőle sugárzik
a teremtés minden irányába. Közepette vörös Kehely.
Megszólal a zene, új ünnepélyes dal. Ebbe bele szólnak a harangok. Egy harang hatalmas, erős, melynek hangja üvölt és dühöng. A másik enyhécske mint a tavaszi szellő vagy
a madárka csicsergése. Itt megszólal a harmadik, mely dalol mint a patak, élően, örömmel.
A hangjuk értesít: „Állj meg, lény, egy pillanatra és hallgasd a hangot, mely az Ezüst Keresztből érkezik.”
Az Ezüst Kereszt hívatja önöket az Isten szolgálatába. Kehelyből kék Erő sugaraz,
melynek neve Alfa. Oroszlán, az Ezüst Kereszt leghűségesebb őre befogadja ezt és tovább
adományozza a többi őrnek piros színében, melynek neve Omega.
És a hármasegység arany színt sugaraz, melynek neve Alázat.
Ámen!
Szent Grál Lovagjai befogadják az Alázat arany színét és a teremtésbe Hűséget sugaraznak gyémánt színben. Ez a feladatuk.
Ezt a Hűséget fogadják a kerekasztal lovagjai és a sárga – arany – piros színben Bátorságot sugaraznak a teremtésbe.
Fogadják el, Úr szolgálói, e nélkül képtelenek teljesíteni.
Ámen!
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5. KARD
Fehér Galamb lebeg a teremtés felett és számadást követel a Kardtól, mely visszatért a teremtés Király kezeibe.
„Rosszul bántam az adományozásoddal, mert ez a teremtés zuhant!”
Fehér Nefelejcs érkezik a Kardhoz és barátságosan Reá teszi kezeit. Kard felkel és nagy,
nagyon nagy. Kardból elváll az, mely Szent Grál, és a Fehér Nefelejcs áld néki:
„Jól gazdálkodtál az adományozásommal. Nem a te hibád, hogy a teremtésed lezuhant.
Gőgös lélek ellenem állt, ezért a bűnöd meg van bocsátva.
Ámen!”
Szent Grál újból egyesül a Karddal és a teremtés Királya kezébe teszi magát.
Ámen!
„Hallják lelkek! Rosszul gazdálkodtak az adományozásommal és ezt a bűnt annak
a vállára akarták dobni, mely megteremtette önöket. De ez nem az Ő bűne, mert Ő úgy teremtette meg önöket, ahogyan a Törvény követelte Tőle.
Kelj fel Kard, menj a teremtésbe, melyet megteremtettél, mert azok várnak ott, melyeket szereted!”
Kard felkel és visszatér, hogy megsegítse Szent Grált az új időszakban.
Megszólal a zene, ünnepélyes ének. Kard a teremtésbe indul, hogy közvetlenül azokat
segítse, melyek imádják Őt.
Ámen!
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6. VÉSZHELYZET MENTÉS
Emberek, utoljára hívom önöket. Elmulasztották a mentések összes lehetőségeit. Önök,
melyeknek másokat kellett volna megmenteni! A mentő kötél helyett másoknak mérges kígyókat és skorpiókat nyújtottak.
Nagy, nagyon nagy az Isten türelme. Nagyobb, mint gondolnák. De hogyha azt gondolják, hogy Isten nyugalommal néz a csőcselék és söpredék iránt, nagyon tévednek! Azt
gondolják, hogyha az embereknek aprólékot adományoznak a gazdagon megterített asztalukról, hogy már sokat tettek?!
Tévednek! Nagyon tévednek! Minek vannak a gazdag asztalok, tele adakozó ajándékokkal, hogyha a lakodalmi asztalhoz nem engedik a násznépet, melyek ünnepélyesen vannak
felöltözve, ehelyett koldusokat hoznak ide a ragyogós csecsebecséikkel ékszerek helyett. De
a lakodalmi asztal megmentő kellett volna hogy legyen azoknak, melyeknek a ruházatuk
megfelelő.
Hogy merték saját maguktól, emberek, kiválasztani a vőlegényt? Hiszen önök csak vendégek ezen a lakodalmon! Ez már nem kiemelkedés, melyben sejtették, hogy őslelkűek
vagy még magasabb valakik. E felett mindenki csak mosolyoghatott. Egyet önök közül kiemeltek és ő, bolond, elfogadta! Nem olvasták a prófétákat, hogy többé már senki sem érkezik az isteni-lénytelenségből a Földre?! Bolondok!
Már megfeledkeztek az apostol hívásáról, mely csak pár évvel ezelőtt ugyanezt igazolta.
Na, csak hajlongjanak az „istenüknek”, mely most önök szerint a Földön van. Úgy ahogyan a Zsidók arany borjút csináltak, önök sem feledkezzenek meg arany bálványt csinálni
belőle, és csak essenek porba előtte, bolondok!
Ámen!
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7. KÖZLÉSEK
Az utolsó hívás már rég érkezett önökhöz, lelkek. Azt gondolták, hogy tévedés, de nem az
volt. Most már nem fog semmilyen hívás sem érkezni önökhöz. Év ezrekig bizonyították
a cselekedetükkel, hogy nem akarják hallani a hívásokat. Mindig ugyanazok a lelkek befogadták őket és mindig ugyanazok a lelkek teljesítették is és komolyan vették őket.
Csak mikor követek érkeztek a Földre, néhány lélek felébredt, de ezek sem akarták hallani a hívást, mert nekik is fontosabb volt az anyagi túlélés mint a lelki.
Ennek ellenére újabb és újabb hívások szólaltak meg önökhöz, melyek itt-ott valakit
felbuzdítottak a komolyabb kereséshez. Ez volt a remény, hogy talán valaki ezek közül
a lelkek közül felébred, és hogy a komoly keresésből később megvalósulás lesz. Sajnos,
ezek a remények ezredévekkel később is hasztalanoknak mutatkoztak, mert a keresők továbbá keresők maradtak és sosem merészeltek a megvalósuláshoz lépni.
Tele volt a szájuk szolgálatról, felelőségről, Igazról… de a szívük üresek voltak. Folyton az Igazról beszéltek és ezzel tudatlanul eltalálták a valódit, mely bennük volt – keresés,
mely nem ért véget és semmi más sem változott. Kotortak a Szóban ugyanúgy, ahogyan
a földi kincs keresők túrják a földet. Mikor rátaláltak az arany ládikóra, türelmetlenül szétlopták, nem sejtve, hogy a ládikó értékesebb mint a benne lévő elrejtett arany. Mert minek
volt a kincs, hogyha nem rejthették a ládikóba, ezért nem is vihették el magukkal, mikor elhagyták e Földet. Az ilyen cselekedetekkel szétdobálták a gyógy szemeket a disznók lábai
alá.
Megmutatkozott, hogy egyetlen egy sem volt képes megérteni egy századot sem annak
a Szónak, mellyel mindig tele volt a szája. Végül, mikor már az utolsó másodpercek teltek
a tizenkettedik óra előtt, sőt az utolsó másodpercben megszólaltak az utolsó hívások az
összes lélekhez. Már nem általános hívások voltak, de konkrétak, címezve és a konkrét lelkeket üzenetként ﬁgyelmeztették. De a lelkek most sem fogadták el, mivelhogy túlságosan
szigorúnak tartották.
Ezzel letelt a tizenkettedik óra. Nem látták ezt és tovább gondolták, hogy még elég idejük van, hogy még csak üti a tizenkettedik órát. Ám ez már rég elmúlt, mert már rég reggeli egy óra van!
Ezért önökhöz, emberek, már nem érkezik több hívás, mert nincs milyen érkezzen. Ez
nem a remény megvetése, ahogyan tévesen gondolnák.
Azt már rég saját maguk elvesztették.
Utolsó közlések az Isten kegyelme új tettei, mert közvetlenül megmutatja a lelkük állapotát mindenféle díszítések nélkül, és tehát még segíthetik megtalálni önmagukat. Fogják
meg őket, mert ez az utolsó mentőkerék, mely a szerencsétlenség tengerében önök körül
úszik, és melybe saját maguk merültek el a hamis gondolkodásukkal arról, valójában mi is
az a Istennek való szolgálat.
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8. HOVÁ MENTÉL, EMBER?
A hegyi tetején áll az, ki Kereszt, és áldja e Földet. Kezeit emeli, és már úgy látszik, hogy
áldó Erő sugara árad belőle. De az áldó kezek, anélkül hogy áldottak volna, csökkennek,
mert nincs kicsodát áldani.
Szomorúság uralja annak az arcát, mely Kereszt. Trónusára ül, mely a Fény sugaraiból
van alkotva. Trónus mögül az érkezik, melyet Földön Máriaként ismerték, és a kezeit
nyújtja felé. Az, ki a trónuson ül, tenyerébe veszi őket, arcát tele könnyel és fájdalommal
eltakarva vele.
Hercegnő érkezik, mely a láthatatlanul beburkolt Szent Grált hozza azok részére, melyek nem akarták látni Őt. Az, ki Kereszt, felkel, kezébe veszi a Szent Grált és a Magasságokba emeli. Szent Grál felett Fehér Galamb lebeg a Fényesség oszlopában, mely árad
belőle, rajta keresztül és mögül.
Legédesebb nektárként hangzik az ezernyi harang dallama, melyek enyhe akkordban tudassák, hogy ehhez a teremtéshez új kegyelem érkezik. Az, ki Alfa és Omega, Báránykában érkezik Fényesség oszlop után a Galambon keresztül mint a legragyogóbb Lovag
a Szent Grálhoz és Parzival térdel Előtte.
„Kelj fel, ﬁam, nem neked kellene térdelni előttem, de azoknak, melyeket rád bíztam,
melyek megöltek és folyton ölnek a mai napig.”
Parzival felkel és Szent Grál Királyként újból a trónusára ül. Báránya Lovagként áll
előtte és áldja Őt.
„Jaj neked, ember, elárultad a kezeket, melyek megteremtettek!”
Parzival felkel és megint emeli kezeit áldása iránt. Most egy kis sugár áldási Ereje árad
belőle, mely csak egyeseknek van megszabva. Ragyog a Kereszt, melyből Rózsa árad, és
azok, melyek méltóak, Erő százszorosát fogadják.
Bárányka távozik és együtt a Fehér Galambbal vissza tér oda, ahonnan érkezett. Parzival újonnan kezébe veszi a Szent Grált és a hercegnőnek vissza adja Őt, mely azonnal elviszi Őt.
„Hová mentél, ember, hogyha nem tudod, hogy a Szent Grál a bűneid végett nem lehetett teljesen feltárva?!
Ámen!”
Az, ki Kereszt, újból visszaül a trónusára és zárja a teremtés kapuját.
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9. EMBEREKNEK
Megérkezett a nagy cselekmény, emberek, nagyon nagy. Ez a teremtés megmutatta, hogy
méltatlan a létezéshez, ezért így is végez. Csak a bomlás tisztíthatja meg azt, amit a cselekedetükkel olyannyira bepiszkítottak, az egész teremtésük bomlása.
Azok a tiszták, melyek nem vettek részt, távoznak, hogy a lényszerű barátaik átvezessék
a másik teremtésbe. Szent Grál be lett takarva, tehát véget ért ez a teremtés. Csak annak az
egypár egyénnek, melyek lelkileg valójában élnek, lesz levéve a fátyol, hogy befogadhassák
az Erőt, mert a többiek nem akarták, tehát nem is szükséges nekik.
Majd saját maguk a megtisztításuk során megismerik, mennyire hiányzik és hogy Nélküle nem is lehetnek, ezután lesz megint hozzájuk vezetve, hogy a sugarán visszatérhessenek a fejlődésük új folyamatához a teremtés új anyagában, mely éppen keletkezik.
Mikor képesek lesznek befogadni, már tiszták lesznek, még hogyha az önök idejük
szempontjából ez néhány milliárd évig tart majd. Bizony, jól hallják, néhány milliárd, oly
sokáig fognak szenvedni a sötétek legsötétebbjei, mert oly sokáig tart majd a teremtésük
bomlása.
Ez nem ﬁgyelmeztetés, ez nem hívás. Ez csak annak a megmutatása, mi vár önökre. Segítség, hogy az utolsó pillanatban ezt az időt lerövidítsék napokra vagy órákra, valamelyikük évekre vagy tizedévekre aszerint, mekkora a bűnük és milyen darabot képesek
lemetszeni az utolsó életük során ezen a Földön.
Mint egy óriási fogaskerekű gép működik e teremtés a Teremtő Törvényeiben, és önök
csak egy pici mák szemek, melyeket ez a gép vagy felfelé viheti, vagy szétmorzsolja. Mindig aszerint, milyenek saját maguk.
Térdelnek azok seregei, melyek tudják, mi az a szolgálat, és alázatban köszönik a Teremtőjüknek, hogy érkezik a várva várt béke és harmónia.
Halottak viszik a szenvedés keresztjét és táncolnak körülötte, mert megölték az Isten Fiát. Más halottak viszik a háromszárú keresztet, mely szemükben egyenlőszárú Igaz keresztje, és örülnek, hogy az Ember Fia meg lett ölve. Felkelnek a többi és többi halottak.
Mindegyikük örül a halálnak.
Azok az elsők, keresztények voltak, mások „grálisták”, tovább muzulmánok, jehovisták,
buddhisták és mások ezrei, melyek nevüket nem is ismerik.
Az új nap jövet itt a dél és e teremtés utolsó atomja megszűnik a kiöntőben. Ám ez
majd délben lesz. Most hajnali egy óra van. Amíg idejük van, dolgozzanak!
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10. ISTEN SZOLGÁLAT
Az, ki Kereszt, a Hegyen áll, és azokat áldja, melyek szolgálatban állnak itt a Földön. Fehér
Galamb lebeg Felette a Fényesség oszlopában és ennek sugarán Liliom érkezik lefelé.
Tisztaság Királynő lelépett a Fényességből és nyitja karját a megteremtettek iránt. Teremtés térdel a lábainál és alázatban fogadja a Tisztaság frissítő sugarát, mely frissít mint
a hegyi patak a nyári forróságban.
Az, ki Kereszt, megérkezik Mellette, baloldalán megáll és együtt emelik kezüket az áldáshoz.
„Isten szolgálói, melyek szolgálatban vagy sőt a Grál szolgálatában állnak, hallják: megérkezett az idejük és véget ért a szenvedés ideje. Rövid idő marad már csak, hogy a Föld
megsemmisüljön a kikerülhetetlen bomlásban és e bomlás közben magával ragadjon minden koszt, mely jelenleg terheli.”
Annak kezéből, mely Kereszt, árad a Fényesség áramlata, Liliomhoz érkezik és egybecsatolja magát a Tisztaság sugarával, mely kezéből árad, és együtt így alkotják a ragyogó
Keresztet, mely áldó Erőként azokra száll, melyek a szolgálatban állnak. Arany eső lebeg
a teremtés felett, cseppjei áldva és erősítve lefelé esnek. Azoknak, melyek eddig nem tudták és nem is tudják, mi a szolgálat, ezen nincs semmi részük.
Az, ki Kereszt, újonnan emeli kezeit és tudtul adja:
„Hiába kutatnak és hiába fogják keresni a szolgálatot önök körül, hogyha ez a fogalom
nem élő önökben. Hiába olvasnak majd, tanulmányoznak; választ arra, mi a szolgálat, ott
nem találják, mert szolgálat a saját maga lemondása.
És mi a Grál szolgálat csak akkor érthetik meg, mikor meg értik, mi is a szolgálat magában.
Ámen!”
Fényesség sugara eloltódik és benne az is távozik, mely Liliom. De az áldó Kereszt marad, hogy továbbra is erősítse azok hűségét, melyek hűségesek.
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11. SZENTEK HÓDOLÁSA
Az, ki Kereszt, a Hegyen áll és kezei készek ennek a Föld áldására. Kezeiből áradnak az
Erő sugarai, melyek egyben kereszteződnek egy csodálatos szivárványos hajfonatba, mely
mint a forgó a Földhöz száll.
Hallják, emberek, furcsák a tetteik, mikor a templomaikban hódolják az úgynevezett
szenteket. Szent csak az Isten, azt tudják. Ezért ez a cselekmény oly furcsa.
Keresztények szentként többnyire a halottakat hódolják, míg önök az élőket. Keresztények hisznek a halál utáni élet folytatásában és abban, hogy szent a másik oldalon könyörögnek a nevükben. Önök nem hisznek az élet folytatásában, ezért az önök szentjeik
muszáj hogy élő személyek legyenek.
Meg vannak lepődve és ütik a mellüket, hogy hiszen hisznek az élet folytatásában a halál után. Bizony, nem így van! Valójában nem hisznek, mert hogyha hinnének, nem úgy
cselekednének, ahogyan most.
Egyik oldalon írnak, olvasnak és beszélnek arról, milyen hamis az élet mesterséges
meghosszabbítása, másik oldalon viszont igyekszenek mesterségesen meghosszabbítani
mindenféle lehetséges és lehetetlen módszerekkel.
Egyik oldalon az utolsó kívánságukban az van írva, hogy a szerveik átültetését nem engedik, másik oldalon saját maguk hordják az ilyen szerveket, vagy helyettesítéseiket, melyek csődbe mondásuk már régen a természetes halálukat jelentette volna.
Az egyik oldalon írják, hogy nem kívánják a saját boncolásukat, másik oldalon saját
maguk vállalják a beavatkozásokat, melyek mások boncolásai eredménye.
Mindezt nem tennék, hogyha valójában, de valójában a szívük mélyén hinnének.
Nézzenek a tükörbe, tekintsenek saját magukra és szem földre szegezés nélkül válaszoljanak egyetlen egy kérdésre: „Valójában hiszek az Istenben?”
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12. SÍREMLÉK
Én, ki Kereszt vagyok, értesítem önöket, hogy vége van ennek a teremtésnek. Régen, nagyon régen volt az idő, mikor térdre borultak a saját bűneik alatt. Régen, nagyon régen volt
az idő, mikor ezek a bűnök oly mértékben nyomasztották önöket, hogy már többé nem bírnak felkelni. Régen, nagyon régen volt az idő, mikor az első segítők megérkeztek, hogy benyújtsák a segítő kezüket a felkelésükhöz.
Minden segítséget elutasítottak. Szívűk megkeményedett mint a kő. Hűvösebbek lettek
mint a leghűvösebb acél. Okosabbak akartak lenni mint a Teremtőjük. De ez az okosságuk
a saját pusztulásukhoz vezetett.
Pokol kapuja széles és kényelmes, hogy minden, melyek oda akarnak menni, oda is kerüljenek, legjobban saját fáradság nélkül.
Paradicsomba vezető utat sosem lehetséges erőfeszítés és fáradság nélkül megtalálni,
mert csak a munka mutathatja meg. És ettől a munkától mindig is féltek, mert véget jelentene a lustálkodásnak.
Vakon fogadják a vakok tanácsait, így önök is vakok lesznek. Ám ez az önök bűnük,
mert nem akartak látni és hallani. Azt, amit akartak látni és hallani csak az önelégültség
volt, tehát mindig csak saját magukat látták.
A „Szentek hódolása” előadásban fel volt téve egy kérdés, hogy valójában hisznek e az
Istenben. Válasz egyszerű. Nem! Mert hogyha valójában hinnének, egy másodpercet sem
tétováznának és teljesítenék az Ő Akaratát a szolgálatban, melybe valaha hivatva voltak.
Hiába olvassák, hogy a hivatottnak nem szabad ﬁgyelni az emberek nézeteit, de muszáj
teljesíteni az Isten Akaratát, mikor az ilyen nézetektől és beszédektől oly mértékben félnek,
hogy hátrálnak, így tehát nem teljesítenek. Félnek, hogy mutogatni fognak önökre, bolondoknak jelölnek, miközben nem látják, hogy így nem teljesítenek.
Az Is-ma-el is a mai rátekintésükkel bolond volna, mert ellopta az anya gyermekét.
Hogyha hasonló cselekmény tanúi lennének, biztosan elítélnék őt!
Menjenek az üzletbe, kristály golyókat vegyenek és tanuljanak meg bennük olvasni.
Majd hogyha látják bennük a saját temetésüket, ne ﬁgyelmeztessék magukat pont úgy,
ahogy a jós sem ﬁgyelmeztetett ezer évekkel ezelőtt – hiszen ez a pokol kísértése! Ám ne
feledjék kivésni a saját síremléküket e szöveggel: „Itt nyugszik az, ki nem hitt!”
Ámen!
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13. DICSŐSÉGESEG HATALMA
Az, ki Kereszt, érkezik önökhöz, kezei áldásra készen. Tisztaság fehér és Szeretet vörös sugarai áradnak belőle, melyek egy szivárványos varkocsba fonódnak, melyből fényes villám
felkel, hogy fényessé tegye e teremtés sötét részeit.
Áthatóan zúg lefelé, fényes nyomot hagyva, mely mutatja az utat, milyen irányban fog
jövőben áthatni a Fényesség a megtisztítás befejezése után ezekben a sötét részekben.
A Fényesség fényében, mely a villámból árad, ﬁgyelhetjük a nyüzsgést, mely bekövetkezett az e részeknek kétségbeesett lakosaik közt. Legszörnyűbb rémek, melyek valaha emberek voltak, lakják ezeket a területeket. Azok a legrosszabb elképzelések sem tudják
helyesen eltalálni azt a szörnyűséget, mely itt uralkodik. Mély szakadékban vagyunk, melyet a „gyűlölet fenekének” is nevezhetjük.
Azok a lelkek lakják, melyek nem voltak képesek másra csak a gyűlöletre és ezért
a gyűlöletért nem tétováztak gyilkolni sem, kínozni vagy másképpen üldözni másokat.
Mint a szökevények, melyek saját magukat kergetik, itt élnek azok, melyek vezették a keresztes hadjáratokat, azok, melyek hóhérként kínoztak, azok, melyek kísérleteztek más embereken, és azok, melyek az ilyen áldozatokat bebiztosították a hóhéroknak. Ezekből van itt
a legtöbb, több mint a hóhérokból.
Valaha ezek a besúgók erősek és dicsőségesek voltak a Földön és nevüket mai napig
tanulják a történelemben, büszkén nevezik el szerintük az utcákat, városokat. Néró sem az
egész elvetemültségében sem nem volt ilyen mint ezek.
Átkuk a félelem. Félelem saját magukért, hogy azok a mások megismerik, milyen gyávák, hogy nincsen saját nézetük és hogy valójában félnek azoktól, melyeket besúgtak.
Igen, félnek, mert mindig olyanokat súgtak be, melyekben fényes értékek voltak tehát
lelkileg gazdagok voltak, lelkileg dicsőségesek, mivelhogy nevük az élet Könyve első oldalain vannak beírva és az Isten trónusa fokozatain is, mint azoknak a nevük, melyek teljesítenek.
Sosem vagy csak kivételesen súgtak be valaki gyenge lelkileg bárgyút is, csak esetleg
a vagyon végett. Az ilyenekkel nem érezték fenyegetve magukat, mert úgy érezték, hogy
gyengék, lehet még gyengébbek mint saját maguk.
Nézzük az életüket, hogyha még lehet ezt ezzel a szóval megjelölni, mert nagy nehezen
élnek az összes erejük megfeszítésével. Furcsa az életük ezeknek a gyűlölet hódolóknak,
mert úgy gyűlölik egymást, hogy elkerülik egymást. Mikor magányosak, senkit sem látnak
maguk körül, akit lehetne gyűlölni saját magukon kívül, és így még jobban szenvednek.
Nyomban ezért ki térnek lakhelyükből a puszta városba, hogy új gyűlölet erőt szedjenek
fel azok ellen, kivel találkoznak, bárki is ez. Így dühösen szaladgálnak kis-be, mert mindig
valami hiányzik nekik.
Lakhelyük közepette találunk valamit, mit büszkén „Isten templomának” neveznek, de
nehezen lehetne „ólnak” is nevezni. Meg vannak lepődve, hogy még ezen a helyen is találkoznak az Isten nevével, de így van. Ne feledjék, hogy pont ide vezet útjuk a legnagyobb
egyházi fanatikusoknak. Ördög hódolói messze vannak ettől a helytől.
Lépjünk tehát be a templomukba, tépjük le a dísz álarcát, hogy megborzadjunk, vajon
mi is rejlik e mögött. Meg lesznek lepődve, mikor rádöbbennek, hogy nem is szörnyűségek, de keresztek. Például szenvedés keresztjei, melyen az Isten Fia is elhunyt, vagy fekete
görbe keresztek, melyeknek az Igaz keresztjét kellene jelképezni. Muzulmán szimbólumokat is találhatnak itt vagy más egyház szimbólumait egyiket a másik mellett.
És már érkezik az egyik birka, mely az egyik keresztet viseli. Nézete szerint egyenlő
szárú keresztnek kellene lenni aranyból, de valójában ez tőr, mely segítségével más szimbólumokat a földre tipor.
Más valaki érkezik odabe, kezein a Isten Fia szenvedését véve. Azonnal fejbe csapta az
elsőt, mely elájult. Rendbe teszi a letiport keresztény kereszteket és feszülettel mint a bun303
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kóval földre tiporja a grál kereszteket.
Hirtelen megérkezik egy muzulmán, géppisztollyal felfegyverkezve és lövésekkel mindent a földre ránt.
Nyomban egy új csoport érkezik és minden ebben a káoszban megint és megint ismétlődik.
Ez így megy nap mint nap, hónap a hónap után, év az év után. Az, amit itt nem talál nak még csak véletlenül sem, a vallásos próbálkozás, mert erre már nem marad idő a szimbólumok tiporása közben.
Kívül a templom előtt még dühösebb harcok folynak. Ott hívők egymást támadják és
ölik, bár gyilkolásról itt szó sem lehet. Csak azért csinálják, mert nem tudnak megegyezni,
hogy az oltárra hét vagy ötven gyertya menjen, harangozni ötször vagy huszonötször… stb.
Minden egymást püfölik tekintet nélkül az egyház hozzátartozásához, mert ebben még az
egyforma egyház tagjai sem értenek egyet.
Oldalt más csoport áll, beszélgetnek. Az egyik hamis Koránt lebegteti, másik a hamis
Bibliát és harmadik a hamis Grál Üzenetét, hogy meggyőzze a másikat, hogy csak neki
van igaza, miközben mindenkinek tőr a kezében, mellyel igyekszik szomszédját hátba szúrni.
Ne csodálkozzanak a hamis Grál Üzenetének. Valójában ezek üres lemezek, úgyszintén
ahogyan mások is üres lemezek, melyek a Bibliát képviselik, és harmadikok is, melyek
a Korán jelképezik. Keresők úgysem néznek beléjük, mert mindent fejből tudnak, valójában idézeteket mutogatnak pld.: „János 2,25”.
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14. ÍGÉRETEK
Az, ki Kereszt, a kapuban áll, kezeiből Erő árad, mely ragyogó Lovaggá változik. Magányos búcsúra indul nagyon sötét és nagyon homályos nehézanyagúságba, hol azok léteznek, melyeknek az Isten szolgálat ígérete ólom súlyra változott, mert nem teljesítettek.
Egy fény sugár sem, egyetlen egy sem nem melegíti ezeket a részeket, mivelhogy a lakosai saját maguktól elhárították azzal, hogy nem teljesítettek.
Lovag a sötét kapuhoz érkezik, mely megnyílik, hogy bejuthasson, és így megvilágíthatja azt, mi történik ezeken a részeken. Különleges ez a hely, nincsenek itt semmilyen lakhelyek, csak egy helység, mely ezeknek a lakosoknak a templomot jelenti. Követ beburkolja
önmagát, hogy fénye ne vakítja e helyek lakosait, így csak egy pici fényecske marad kezében, mellyel belép.
Belépünk a templomba, hol éles veszekedések cserélődnek a teljes csenddel. És megint
keletkezik a veszekedés. Különleges veszekedés, mert a résztvevők még csak nem is látják
egymást. Mindegyikük előhozza a saját nézetét arra, mi a szolgálat, és miért van körös-körbe oly sötétség. Furcsa, hogy senkinek sem jut eszébe az Isten, csak a saját maga személye, igyekezve másoknak felterjeszteni, mi mindent megtett a képzeletbeli szolgálatban.
Hirtelen éles hang véget vet a veszekedésnek: „Csendben legyetek, fel kell készülni!”
Minden hang elcsendesedik és mint a parancsra hallgatnak, bár a hang nem is mondta, vajon mire készüljenek. Pillanat hallgatás után újonnan megkezdődik a veszekedés.
Ebbe a veszekedésbe érkezik felülről a Lovag. Fényecske a tenyeréből világítja a helységet és bár nagyon gyenge, az itt jelenlévő lelkek megvakítva érzik magukat. Bekövetkezik a csend és bámulattal ﬁgyelik az érkezőt, mellkasán fényesen látják az egyenlő szárú
keresztet a galambbal.
„Végre megérkeztél, régóta várunk már! Hogyhogy késtél?! Hol szédölögtél?! Mit
gondolsz, ki vagy, hogy ilyen sokáig itt váratsz minket?! Sok tizedéveket szolgáltunk!”
Így és hasonlóan szólnak a felkiáltások, melyek e helységben hangzanak. Lovag igyekezne kéz intéssel lecsendesíteni a társaságot, de sikertelenül. Így leveszi válláról köpenyét,
hogy teljes Erőben mutatkozzon előttük, mely árad belőle.
Ronda szörnyetegek hirtelen körbeveszik. Kezükben botokat tartogatnak támadásra készen. Ám hiába dühöngenek, örjöngenek, a Fény védő köréhez, mely körülveszi a Lovagot,
nem bátorkodnak közeledni.
Lovag megfordul és távozik, mivel még nem érkezett meg az idő, hogy ezek a lelkek elviseljék a jelenlétét. Kimegy a kapuból, mely csikorgással megint becsukódik azok előtt,
melyek nem teljesítettek.
Jaj neked, ember, százszor jaj, az ígéretedet ólom nehezékre változott, mely lenn tart és
nincs menekvés előle.
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15. MEGBÍZOTT KINCSEK
Naplopók és álomszuszékok! Vajon az Isten várjon önökre, mikor kegyelmeznek
dolgozni?! Mit csináltak az önökre bízott kincsekkel, melyeket megszorozni kellett volna!
Önök nem is váltották be, nem is ásták el, de porba és koszba tiporták a vad disznók alá!
Milyen útra keltek, Szó sértők, mikor vadul propagálják az alacsonyítást a tiszta Szó helyett?! Hol maradt az éberségük, mikor a dolgokat felületesen értékelik az eszük szerint és
nem vetik alá szigorú kutatásnak a Szó szerint?! Sötét pókhálóval körbetekertek mindent,
ami Fényességből akarva és támogatva volt, és mit ihletként azok fogadták be, melyek akkoriban befogadhatták!
Ne nézzenek félénken maguk körül, erre már nincs idő! Nézzék a saját munkájukat és
szigorú vizsgálattal saját maguk értékeljék ki, hogy az, mit az embereknek adnak, alá vethető e a legszigorúbb feltételeknek, melyeket a Grál Üzenetéből ismerik.
Előhozakodnak, hogy ismerik a Törvényeket és tudják, milyen fonalak kötődnek azokra, melyek terjesztik a hamis tapadós mérget a fényes és tiszta Igaz helyett. Dicsekednek
azzal, miközben nem látják, hogy önök is ugyanezt a mérget terjestik.
Semmit sem vizsgálnak és nem szitálják át az Igaz szitáján, de mint a pletyka lapok
mindent terjesztenek, mi az embereknek érdekessé tűnik és mi után kívánkoznak. Mint
a vakok tapognak a sötétségekben és húzzák elő a fényességre a féligazságokat, hazugságokat és a badarságokat. Fényes Igaz helyett mutogatják az okkult sötét részét mint azt
a legfőbbet, mi létezhet.
Saját maguk gyönyörködnek abban, mit terjesztenek, mert saját magukat akarják meggyőzni, hogy a Grál Üzenetében Igaz van, ám melyben egyáltalán nem hisznek. Nem másokat, de önöket érdeklik az ideg tépő rovatok az e világ szívtelenségeiről, melyek
segítségével büszkélkednek, hogy nem önök, de mások a rosszak.
Nem mások, de önök szívszakadva nyelik a múlt életekről szóló cikkeket, mert ezek segítségeivel oly bizonyítékokat keresnek, melybe valójában nem is hisznek. És nem mások,
de önök vakon bevetik magukat a sötét okkult gyakorlatokba, mert ebben látják a legfőbbet, mit elérhet az ember.
Képmutatók, mint valami bárány csorda vakon fogadnak magukba mindent, mit az egyházi hatóság önök elé dob! Elég, hogyha az egyházi rovatukban valamit elolvasnak, és egy
csipetnyi saját vélemény nélkül ezt tovább terjesztik mint a legszentebb Igazat. Nem baj,
hogy propagálva van a bűn vagy bűnöző, mert önök nem gondolkodnak!
Minek is csinálnák? Az édes tudatlanság oly kellemes! Ily módon egybecsatolták azokat a legnehezebb fonalakat az egész Grál Mozgalommal, mert ezek az egyikek a legnehezebb bűn fonalak közül, a hipnózis bűne!
Hogy lehetett a lapban, melynek címében a fenséges „Grál” fogalom van, oly embernek
helyet adni, mely erre a bűnre nemhogy csak másokat rávezeti, de még részletes utasítást is
ad hozzá?! De önök vak bárányok, melyek vakon követik a csorda vak vezéreit!
Csak azért, hogy mindezt megnyilvánította az önök egyházi lapuk, gondolkodás nélkül
mindent befogadtak és ezzel ezernyi évre egybecsatolták magukat mindazokkal, melyek ezt
a bűnt elkövették!
De önök, képmutatók, melyek hivatottnak érzik magukat ellenőrizni nem csak a Grál
Mozgalmat, de az egész Föld lelki állapotát is, még felfújtabbak. Görbítik a Szavat az alap
fogalmaiban, boncolják az anyagot és megnyílnak a Földhöz csatolt lelkek üzeneteikhez.
Úgy viselkednek, mintha tiszta Igazat fogadnák, de eltérnek a fantázia bolyongó útjaira. És
a lapjaik és könyveik segítségével egybecsatolnak ezekkel a badarságokkal másokat is.
Figyelmeztetetem önöket, végezzenek az ilyen cselekedettel és igazítják helyre, mi még
lehetséges, amíg van idő!
Ámen!
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16. AZ ÚJ ÚT
Új út várja önöket, emberek. Muszáj elkezdeni építeni az új Grál Mozgalmat. Nem azért,
hogy a régi rosszul volt kiépítve, de azért, hogy végül a földi múlékony porába sodorták.
Nem értették meg a fenséges lelki célt, mely kezdetben alapkőként volt felépítve, és
ezért nem értették meg az építményt sem. Így hát szükséges, hogy újból kezdjék építeni,
mert csak úgy lehetséges behatolni a Grál körök titkaiba, melyek alkotják a hordozó pilléreket.
Nem fontos, hogy lerombolják azt a jót, mit kialakítottak, de szükséges megérteni, hogy
és miért volt kialakítva. Ám külső megﬁgyeléssel ezt nem lehet megállapítani, ezért szükséges újonnan elkezdeni az építést.
Jelenkorban ismerik a „Grál kör” fogalmat és ismerik a „földi vezető” fogalmat is. Ám
egyáltalán nem tudják, mi van elrejtve e mögött. Arra, hogy ezt megértsék, muszáj hogy
ezekben a körökben igazán élő, de valójában elő lelki munka működjön.
Ez jelenleg nem működik. Ezért szükséges, hogy saját maguktól kezdjék és hogy végre
megtalálják a saját feladatukat. Mikor megtalálják és mikor megtalálják mások is önök körül, bámulatban nyitják majd szemüket, mert rájönnek, hogy minden egybe illeszkedik
mint a hajtómű fogaskerekei, melyek egyben kört alakítanak.
Semmisem fog hiányozni és semmiből sem lesz több. Rájönnek, hogy mindegyik egyén
pontosan oly mint egy fogas kerék foga, mely forog a tengője körül. Majd csak így veszik
észre, mi az a Grál köre, milyen a feladata és milyen az illetékes vezető feladata. Addig is
felesleges volna a magyarázat, melyet ne érthetik meg, mivelhogy nem ismerik az összefüggéseket.
Tudják, hogy a kört nem alkothatja pár egyén, de néhány tíz emberekről van szó, melyeknek ám nem szükséges egy és ugyanabban a városban élni, sőt némelyikük magányosan is élhetnek. Már csak ebből sejthetik, hány mindenféle tevékenységet csinálnak és
hány fronton végzik el ezeket az egyes kör hozzátartozói.
Minden egységben és egyaránt mindenki egyedül áll a saját helyén és a teljes felelősség
tudatában oldja a feladatait, mivel megvalósítja azt, mihez kötelezte magát az Isten szolgálatában. Nem találnak itt egyetlen egy helyet sem semmi tevésre, egy helyet sem, mely nem
volna megoldva, egy helyet sem, hol valaki nem találná meg a helyét.
És nincs köztük sem kisebb sem nagyobb feladat, mer ha csak egyetlen egy nem volna
teljesítve, veszélyeztetné a többi teljesítését is. Szintén nincs itt hely felettes ill. alantasra,
csak közreműködésre. Az egész ilyen kör ezután egyetlen egy Grál Mozgalom oszlopa,
melynek több tíz ilyen oszlop szükséges, hogy azokat a feladatokat teljesítse, melyre hivatott.
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17. KÖVETSÉG
A Szó hangzik önökhöz, emberek. Tiszta és fenséges hasonmások már sokszor voltak híresztelve és még tisztábban és fenségesebben lesznek a jövőben önökhöz juttatva.
Grál Vára, ahonnan hangzik a Szó, sokak kiinduló pontja és célja. De az e Vár felett
még fenségesebb és tisztább Vár van, melynek létezéséről a mai napig nem is sejtettek. Ez
az a Vár, mely lénytelen, és ennek ellenére a legtisztábbak a tisztákból és a leghűségesebbek a hűekből megállhatnak a kapui előtt. Azokat, melyeket díszíti a lénytelenség szikrája
mint az erények minden koronája, létezhetnek a közelében, bár ez a Vár nekik sem lesz sosem a hazájuk, mert most sem és sosem lehetnek lénytelenek.
Úgy ahogyan a Parzival a Szent Grál Várának Királya, melynek lenti része az őslélekben van lehorgonyozva, így az Imanuel ennek a Várnak a Királya, melynek lenti része a teremtés határán van lehorgonyozva. Éles és áthatolhatatlan határ választja el kapuit
a teremtéstől.
Csak azon a napon, melyet Földön „Szent Galamb nap” –ként nevezik, nyílik meg ez
a kapu, hogy Lovag jöjjön át a szivárvány hídon, mely mint a Fehér Galamb leszáll a Szent
Grál Várába, mivel bekövetkezik az az Erő ömlés csodája Szent Grálon keresztül a teremésbe.
A szivárvány híd oldalain a megteremtettek legtisztábbjai állhatnak, hogy a teremtésben
örvendezve fogadják azt, ki az oka, kezdete és végzete is. Ez a Vár az Imanuel Vára.
Ámen!
Túlságosan szent Szó az önök részére. Oly szent, hogy ezt el sem tudják képzelni! Ne
sodorják porba azt, mit nem érthetnek meg, de igyekezzenek önök előtt ezt a hasonmást
mattul látni, hogy mágnesként húzza önöket feljebb és feljebb. Ez csak egy óriási Fény,
melyet megláthatnak. És ebben a Fényben kiérezhetnek valami még fényesebbet, mi láng
tengerre hasonlíthat.
Hogy közelítjük annak a Fény hasonmását, hogyha a pici durvaanyagi nap, mely megvakítja önöket, csak sötétségnek nevezhető azzal a Fény összehasonlításával. Hogy körbeírni a fenséget, mikor az önök földi napjuk csak sötétség a szivárvány híddal szemben,
melynek kezdetén a láng tengerben jelenik meg az, mely ennek a Várnak a Királya. Még
hogyha ezernyi földi napot is elképzelnek, sőt milliót is, ez mind sötétség azzal a Fénnyel
szemben, mely Körülötte van. És az a Fény Ő körülötte szintén sötétség azzal a Fénnyel
szemben, mely Belőle jön. Hogy közelítjük meg azt a Fényt, mely Belőle jön, mikor ez is
csak sötétség azzal a Fénnyel szemben, mely az Ő szeméből árad.
Mikor ájulnak ettől az elképzeléstől, ez helyes, mert elkezdik sejteni a saját kicsinységüket azzal szemben, mely kezdet és végzet is, és mely Földön az Abd-ru-shinban a saját Szavát küldte.
Mikor megértik a kicsinységüket, befejezik a veszekedésüket Szóval kapcsolatban, mert
rájönnek, hogy sosem értik meg nem hogy század, de milliónyi részét sem.
Kicsiny vagy ember, oly kicsiny, hogy el sem tudod képzelni, milyen nevetséges vagy
a beképzelt büszkeségedben, mely abból az elképzelésedből árad, hogy nagy vagy. Kicsiny
vagy mint a homok szem azon a legnagyobb sivatagon. És ez a sivatag kicsiny mint a víz
csepp az egyikben a milliárd óceánjából ennek az egyetlen egy teremtésnek. És milyen kicsiny ez az egy teremtés azzal szemben, ki által keletkezett minden!
Ámen!
Lovag haza tér, mert teljesítette, mit kellett. Rendeződj ki azzal, ember, mivel szükséges
rendeződnöd, mert miattad nem változik meg a Törvény legkisebb része sem!
Ámen!
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18. ÉLŐ ERŐ KELYHE
A kezdetben Szó volt. És ez a Szó szólt: „Légy Fényesség!” Isten Lelke, mely a sötét felett
szállt, Fényt gyújtott és hirtelen mindenhol Fényesség lett, hol eddig nem volt.
Határ mögé ment a Szó, formával változott és Belőle kelt fel minden, minek kellett. Szó
kis része ezután elvált és a teremtésben maradt mint az örökös csatolási kezesség a Teremtő és a megteremtettek közt. Így keletkezett a Grál Vára, mely trónusán a teremtés Királya
ül, hogy onnan adja az Erőt a további létezéshez.
Szó, mely kiment és formává keletkezett, ám a Hármasegységben, tehát a zárt Egységben, csak az isteni-lényszerűben tarthatja meg önmagát. Ősteremtés már nem bírná ki ezt
az Erőt, ezért az e határ átlépése után muszáj három személyre változnia, melyek megtestesítik a Szeretetet, Igazságot és a Tisztaságot.
Mint az örökös kötőanyag e három személynek marad az elő Erő kelyhe. E közvetlen
összeköttetésben van a származásával és Belőle merítenek, nem maguknak, de a teremtésnek. Ez a Kehely a Szent Grál. Titokzatos serpenyő, melyben folyton forr és bugyog azért,
mert ez az élő lénytelenség Ereje bezárva ebben a formában.
Csak a legmagasabbak az őslelkiek közül nézhetnek az Ő Fényébe, mert csak ők egyetlenek olyannyira tiszták, hogy elviseljék ezt a Fényt. Megérinteniük nem szabad, nem élnék
túl, ezért szükséges Ennek felemeléséhez valaki, kinek a származása sokkal, sokkal nagyobb.
Közeledik a Szent Galamb napja és az oszlop Fényében, mely egybecsatolja a Szent
Grált a Magasságokkal, megjelenik a Szent Galamb. Leány érkezik fehérben öltözve, liliomra hasonlítva, és emeli a Szent Grált. Egész Grál Vára térdel. Trónusáról a Király felemelkedik. Emeli kezeit és megáld.
Szent Grál emelkedik és az oszlop Fényében, mely bekeríti Őt, közeledik a Szent Galambhoz, melynek mellkasáról megkezdi sugárzását a Fényesség arany sugara. Ez az Erő,
mely süllyed a Szent Grálba és beteríti egészen a peremig. Megszólal a csodálatos zene,
mennyei kórus, melyet a Szent Galamb őrei dalolják. Köszönet dala azért, hogy a megteremtettek továbbá is létezhetnek.
Szent Grál teljesen teli süllyed vissza és kezébe Őt megint a leány veszi át, mely ragyog
mint a legfehérebb fehérség. Érkezik a Szent Grál Királyához és Neki adja Szent Grált. Ebben a pillanatban felroggyan a Fény ragyogóbb mint millió nap és az Erő, melyet Szent Galamb a teremtésnek adott, Parzivalon át lejjebb és lejjebb omlik szét.
Mint a szív ütések, úgy lüktet a Szent Grál, hogy az Elő Víz, mely kiárad Belőle, elérje
azokat a legtávolabbi helyeket is, azt a legkisebbet is a megteremtettek közül, mert Nélküle
senki sem létezhetne tovább.
Leány, mely liliom, újból átveszi a Szent Grált és elviszi Őt a Szentélyek Szentélyébe,
hol őrizni fogja Őt egész jövő évben mint a legértékesebb kincset. Szent Grál Őre az, ki
egyedül megérintheti, mert ott van a származása, ahová senki sem jut el a megteremtettek
közül.
Áldott a Tiszta Liliom, mely mint az Ő hűséges szolgálója megemelhette a földi hasonmását, tehát a Szent Grál serpenyőjét, és áldottak a Szó lovagjai, melyek kísérik a Szent
Galambot az Ő útjánál a Grál Várába. Áldottak azok, melyek tekinthetnek a Szent Grálra,
és áldottak azok, melyek szolgálhatnak neki.
Ám jaj neked, lény, jaj, hogyha ezt a szentet lesodrod a porba, mert a Szent Grál örökké bezáródik és te ki leszel törölve az élet Könyvéből! Jaj neked, lény, jaj, hogyha káromlásodban megemeled csak a földi hasonmását, tehát a Grál serpenyőjét, elégsz az Erő
lángjában, mellyel visszaéltél. Jaj neked, lény, jaj, hogyha káromlásodban elfogadod csak
a bor cseppjét vagy ostya darabját, melyek földi hasonmások ez élő Erőnek, mely árad
a Szent Grálból, mert ez az Erő megéget mintha a legerősebb tüzet nyelted volna le.
Mérlegeld, hogy a tetteid tényleg olyanok e, hogy szabad a Szent Grál Királyának sze309
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mébe nézned és bátran ezt mondani Neki: „Csak azt tettem, mit kellett, tehát mit az is tett
volna, mely mint részed a Földön volt Abd-ru-shinban és Mária asszonyban.”
Jaj neked, lény, hogyha hazugság teríti be a szádat! Jaj neked, jaj! Nem magyarázat,
hogy csak tévedős lény vagy, mert van kulcsod, mely szerint a tévedéseidet már rég megismerhetted volna. Nem magyarázat, hogy tévedős lény vagy, mert lelki ismeret hangja benned van, mely már rég ﬁgyelmeztetett. És nem magyarázat, hogy csak tévedős lény vagy,
mert sokan vannak a Földön, melyek a földi nyelveddel és a földi szavakkal ﬁgyelmeztettek
az ilyen cselekedetek elöl.
Keresztelő előtt, tehát a megpecsételésnél, csípődhez kard volt csatolva. Nézd meg, nem
e rozsdásodik meg véletlenül, vagy nem e dobtad el te magad csak azért, hogy nehéznek és
kényelmetlennek tűnt. Kard hozzád volt csatolva, mely védekezésre, és ütések osztására is
szabott. Kard, mellyel hasonlóan mint a Jézus Isten Fiának ki kellett volna zavarni kalmárokat a templomból. Vagy gondolod, csak azért volt hozzád csatolva, hogy büszke légy?
Vagy gondoltad, hogy az ítélet, az az utolsó, dörömbölés és fog csikorgatás nélkül lesz?
Szavak, melyek önökhöz érkeznek, nem tetszenek, mert gondolják, hogy túlságosan szigorúak, de tetszik, mikor a bűnösökkel beszélgetnek és propagálják őket. Nem tetszik, mikor a harcosok, melyek nem ügyelnek az emberi véleményre, szidják és ﬁgyelmeztetik
önöket, de tetszik, mikor mások magasztalják önöket, milyen jók, hogyha minden héten
részt vesznek a vallásos eseményeken.
Széles a pokolba lévő út, mert e utat milliók kövezik, és szűk az út a paradicsomba,
mert csak pár egyén ballag rajta. Ezek nem hívnak önök iránt: „Hát csak üljenek a lusta fenekükön” de pont fordítva: „Mozogjanak, végre, mert csak a saját lábaik vihetik oda, ahová akarnak menni!”
Az, hogy meg van a Szó, nem jelenti, hogy élik is. Az, hogy megpecsételtették magukat, nem azt jelenti, meg vannak váltva. Ez csak meggyorsíthatja ez életüket vagy a halálukat. De csak az, hogy a Szavat valójában élik e vagy sem, ez az egyetlen teszi önöket
olyanná, milyenek valójában, itt és most.
Menjenek a tükör elé, nézzenek beléje és egy kérdést tegyenek fel maguknak: „Miért
hagytam magamat megpecsételni?” ezután nézzenek a jobb csípőjükre, ball kezesek is, és
ha még ott van a kard, húzzák ki. Hogyha ragyog és fénylik, olvassák el a nevet, mely ki
van tűrve rajta. Ez az önök neve, mely az élet Könyvében van beírva. De ezt a nevet csak
akkor képesek elolvasni, hogyha ragyog a kard.
Nézzék meg a pengéjét és ott látják meg a kard nevét. Ez már nem oly egyszerű, mert
egybekötődik az Ítélet Kardja nevével. Ahogyan az Isten Hármas van, három Kard is van –
Szeretet Kard, Igazság Kard és Tisztaság Kard. Ezenkívül még létezik negyedik kard is, az
Úr kardja. Mindegyiknek más a neve és egyet ezek közül pont az önök pengéjén találhatnak. Ez elárulja, kicsodát szolgálnak az Ítéletben.
Azok, melyek a Szónak szolgálhatnak, itt találják mind a négy nevet.
Most menjenek és rántják kardjaikat, hogyha még meg vannak. Anélkül távozzanak,
mert szentségtelenítik a földet, melyen ballagnak. Nincs többé mondani valóm, mert sosem
hallgatták a próféták szavait sem, szavaimat sem és nem hallgatják ezeket a szavakat sem,
melyeket azok fogadták be nektek, melyek ehhez hivatottak voltak.
Ámen!
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ÉGSŐ KIJELENTÉS
Kettő ehhez hivatott lény befejezték az alkotásukat és átadták az embereknek. Mindenkinek saját dolga, hogy képes ezzel boldogulni. Nem kizárt, hogy a jövőben gyarapodnak tovább az előadások, ez mind a fejleményektől függ, melyeket nem lehet előre látni.
Hogy megelőzzük a felesleges vitákat, már most szükséges felhozni, hogy mindkét lény
származásuk a lelki szikrácskák közt volt. Múlt életeikben egyszerű halandók voltak, melyek szintén mint mások egyszer tanítók voltak, máskor orvosok, papok, gazdálkodók… és
lehet hogy valamelyik életükben királyok is. Mindez végkép nem fontos.
Befejezésként még egyszer szükséges hangsúlyozni, hogy minden ismeret alapja kizárólag a Grál Üzenete az Abd-ru-shintól, melynek ismerete nélkül lehetetlen e befogadott előadásokat vagy látásokat összesítve értékelni.
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