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Hogyan kellene itt is élnünk 

Teljes odaadással és tisztelettel kell lennünk az embertársaink, és az emberi szint alatt létezők felé is. 

Türelemmel, és higgadtsággal kell lennünk mindenki, és minden vonatkozásában is. A belső, vagyis a 

megteremtésünkkel szintén meglevő szellemi lelki nyugalmunknak és békénknek semmi külső vagy 

belső hatásra nem szabadna rossz irányban megváltoznia. Az igaz szellemi tanítók és tanítások felé is 

teljes odaadással és tisztelettel kell lennünk. Már csak tárgyi érzelemtől teljesen mentes 

gondolatokkal, vagyis Isten tiszta és igaz (örök) gondolataival kell gondolkodnunk, és így már szintén 

csak az isteni, azaz a valósággal és teljesen tiszta érzelmeink alapján kell cselekednünk is. Csak így 

élhetünk Isten szerint, vagyis tehetünk mindig úgy, ahogyan Ő tesz.  

A jelen környezetünket, és a benne élőket is teljesen nyitottan, teljesen éberen kell megfigyelnünk, 

és azt is így kell megfigyelnünk, hogy az itt látottak milyen szellemi lelki (valójában tehát isteni) 

érzelmeket keltenek, illetve hoznak elő a valóságos magunkban, a teljességgel anyagtalan tudatos 

szellemi lélek mivoltunkban.  Ezekre a valóságos érzelmeinkre figyelni kell tehát újra megtanulnunk, 

és ezen isteni érzelmeink szerint kellene élnünk  az itteni életünk során is, és nem pedig helyette 

továbbra is a testünk érzelmei szerint. Ehhez azonban nem testi gondolkodást kell folytatnunk, 

hanem „szív” gondolkodást, azaz szellemi (isteni) gondolkodást, szintén isteni értelemmel. Ha a 

belső, azaz a valóságos szellemi minőségű „szív és lélek” általi érzékelés teljesen tiszta, lát, hall, tud, 

és érez valósággal a „szív és lélek” mivoltával egy ember. 

A Lényeg (Isten), és közvetlen lényegi mellett kellene döntenünk, a nem lényegit pedig el kellene 

utasítanunk magunktól. Minden köteléket tehát, ami nem a Lényeghez és közvetlen lényegihez köt 

bennünket, el kell oldanunk, és azokat már csak szemlélnünk kell. A jelen világon, és a többi duális 

létrendszeren is ugyanis úgy kell áthaladnunk, mint megfigyelők, akire az itt és azokban láthatók 

nincsenek semmiféle hatással, semmi befolyásolással, hanem csak megtapasztalhatóak a részünkről. 

Itt mindenkire a hangján keresztül kell ráhangolódnunk, és a bennünket körülvevő természettel is így 

kell tennünk, és világosan érteni fogjuk még a természetnek hozzánk szóló beszédét is. Az 

embertársainkra is úgy kell teljesen nyitottan (éberen) figyelnünk, hogy magunkat reagálás szinten 

teljesen kikapcsoljuk (teljesen odaadjuk, teljesen átadjuk magunkat a másikunknak), csak a hozzánk 

beszélőre, és az általa mondottakra figyelünk, és mindent elfogadunk úgy, ahogyan az belőle előjön. 

Se ne helyeseljük, se ne ellenezzük tehát az előadottakat, mindenkit teljességgel önzetlenül, minden 

érdek nélkül kell meghallgatunk egészen a beszéde végéig, és közben még csak magunkban sem kell 

véleményeznünk a hallottakat. A magunk teljes meglátását pedig mindig csak ugyanilyen 

körülmények között adjuk elő, vagyis, ha a másik ember a szavunkba vág, ellent mondva nekünk, ne 

álljunk le vitatkozni vele, soha ne legyünk ezért se, másért se, indulatosak, erőszakosak a másik 

emberrel szemben, ha ő így van felénk sem. Mindig csak szeretetteljes szép szóval reagáljunk a 

legdurvább erőszakosságra is. Nem kell tehát ez esetben sem ítélkeznünk, nem kell háborognunk, 

nem kell dühöngenünk, haragudnunk, hanem egyszerűen csak szeretnünk kell mindenkit és mindent 

önzetlen szeretettel, isteni szeretettel már csak azért is, mert eredetileg magunk is ez a tiszta és teljes 

isteni szeretet és isteni élet vagyunk. 

Azzal is tisztában kell lennünk, hogy akkor vagyunk valóban magunknál, vagyis, hogy itt is akkor van 

jelen a természetes öntudatunk, a személy nélküli, azaz a teljességgel anyagtalan önazonosságunk, 

akik valósággal vagyunk, ha valamit itt teljesen nyugodtan csak megfigyelünk, vagyis amikor a látottat 

nem nevezzük meg, nem mondjuk ilyen-olyannak, nem mondunk véleményt róla, nem ítélünk meg, 
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nem hasonlítjuk semmi máshoz, nem különböztetjük meg semmitől, nem hasonlítjuk semmihez. A 

valódi öntudatunknak ugyanis ez a színtiszta érzékelés a természete, ez (is) az isteni természetünk. Ez 

a természetünk még csak így leírva is tele van békével is, ami isteni béke is tehát a természetünk, 

ahogyan a tökéletességünk, az Istenére hasonlító „jóságunk”, avagy hibátlanságunk is az volt, míg 

Istentől el nem fordultunk a mulandó valóság felé, és el nem hagytuk Őt a magunk részéről. 

Isteni természetünknek nevezhető a megfigyelteknek megismerése és megértése mellett még az 

elfogadás, odaadás, a mindennél fontosabb szeretet, a tisztelet, bizalom, szellemi barátság, 

szellemi testvériség, türelem, higgadtság, nyugodtság, szelídség, tisztesség, békesség, erő, 

bátorság, félelemnélküliség, és a megismert és megértett tudásnak is megtapasztalása, és a 

tapasztalatok révén való fejlődés is.  Ha már csak ezek is mintegy újra is megvannak nekünk 

Istennek és Fiának köszönhetően, akkor részünkről többé már nincsen semmi háborgás, harc, 

erőszakosság, félelem, kétely, hanem már csak ezektől a rosszaktól is teljesen mentes valóságos 

szeretet, az isteni szeretet, az ártatlan és önzetlen szeretet van minden szándékban, gondolatban, 

szóban, és cselekedetben is. 

A Valóságos Isten valóságos embere isteni gondolatokkal, isteni érzésekkel már tehát csak olyanokat 

cselekszik, mint amilyeneket Istentől lát, hogy Ő tesz. A Teremtő szintjén kellene tehát 

gondolkodnunk itt a mulandó valóságban élvén is, és minden mást is az Ő szintjén kellene tennünk. 

Őszintének is az Ő szintjén kellene lennünk, vagyis legyünk mindig és minden körülmények között 

teljesen őszinték is. Állandóan meg kellene maradnunk az őszinteség állapotában, és így kellene 

egymás felé fordulnunk, és nem pedig helyette magunkra felvett mesterkélt arculattal, ami nem mi 

vagyunk, hanem aminek a másikunknak mutatni akarjuk magunkat. 

Erőfeszítést nem szabad tennünk semminek megszerzéséért, és semminek az elkerüléséért sem. Ez 

esetekben is nyugodtaknak, higgadtaknak, türelmeseknek kell lennünk. Mindent el kell fogadnunk 

úgy, ahogyan jön. Mindig, és minden körülmények között, azaz minden élethelyzetben teljesen 

erőszakmenteseknek kell maradnunk. 

Különbséget sem szabad tennünk még csak a jó és rossz között sem, és nem szabad a rossz végett 

bánkódnunk, és szégyenkeznünk sem, ha már tanultunk az elvétett cselekedeteinkből 

(vétkezéseinkből), hibázásainkból, de büszkélkednünk sem szabad, ha valamit elértünk, azaz 

megszereztünk magunknak, családunknak, nemzetünknek, vagy esetleg már az egész 

társadalmunknak is. 

Szenvtelenséggel kell tekintenünk a véleményekre, megítélésekre, az élők többi különféle 

megnyilvánulásaira is. Egyszerűen csak meg kell értenünk, hogy itt ez a dolgok természete, ilyen a 

szükségszerű cselekvési mód, és mindezeknek ellenére is a magunk részéről mindig szerényeknek, 

nyugodtaknak, békéseknek, ártatlanoknak kell maradnunk, és az egész világra már mindig csak 

felülről szabad rátekintenünk, szintén ártatlan szemmel.  

Minden élethelyzetben tehát nyugodtaknak, békéseknek, csendeseknek kell lennünk, és ismernünk 

kell a gondolatoknak hatalmát. Csak a valósággal igaz és jó dolgokra kell gondolnunk, mert azok 

örökké élők, és csak azok találnak itt is jó „szív-talajra”, az itt testük szerint férfiakban és nőkben, akik 

azokat szintén át tudják tenni a gyakorlatban is történő életükbe, vagyis az életük gyakorlatába is.  
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Közléseinket egyáltalán nem szabad erőltetnünk, és türelmetlennek azok végett sem szabad lennünk, 

mert ezzel csak elriasztjuk a lélektársainkat a meghallgatásuktól és megértésüktől. Az embereknek 

felébredése segítését semmiképpen nem szabad erőltetni. 

Minél hamarabb el kell jutnunk az Igaz Istenhez végleg elkötelezettségre. Az Istenhez magát végleg 

elkötelezett, Ővele valamilyen szinten már közvetlenül is kapcsolatban levő lelket ugyanis a külvilág 

bármennyire is drasztikus mozdulása már nem zavarja meg, mert az így rá már egyáltalán nem, 

hanem csakis a testére tudhat hatással lenni. 

Aki az Igazság előbbi hű híve, az már sohasem szövetkezik a hamissággal, és így nem gondol, nem 

szól, és nem is tesz hamisat, és még csak rossz szándékai sincsenek. Az embereknek állandóan meg 

kellene maradniuk az igazság állapotában és arculatával, és így kellene egymás felé fordulniuk is, és 

nem pedig a helyette is magukra felvett mesterkélt, hamis, ál arculattal, ami nem ők, hanem aminek 

a másikuknak mutatni akarják magukat. 

Mindig a saját szellemi tapasztalatunk, és nem pedig másokéi szerint kell cselekednünk.  Itt élvén is az 

egyenesen Istentől származó ismereteink, mint Őtőle elsajátított tudásunk alapján kellene bármit is 

tennünk, vagyis nekünk is így kellene Isten által vezérelteknek lennünk. Ismernünk viszont lehet 

mások ilyen tapasztalatait, csak, ha azokat sajátítjuk el, és azokat cselekedjük is meg, nem a magunk 

életét, hanem az ő életüket fogjuk élni. Az esetben pedig, ha csak az egyenesen Istentől való tudás 

alapján cselekszünk, akkor Ő ad olyan ismereteket, melyek még nem voltak meg nekünk, és azokat is 

megcselekedhetjük. Mások tapasztalataival foglalkozva csak tehát eltakaríthatjuk velük a saját 

tapasztalatainkat, és így csak az ő tudásukat fogjuk ismerni, mert a magunkét ezzel csak elfelejteni 

fogjuk. Ha nem a saját tudásunk és képességünknek megfelelően cselekszünk, Isten azt a tudást és 

képességet is el fogja venni tőlünk, aminek már Őneki köszönhetően a birtokában vagyunk. (Itt 

azonban létezhetünk az Isten ellenségétől való tudással és képességekkel is, amiket hazudhatunk 

Istentől, és magunktól valóknak is.)  

Belsőleg (valós szellemileg) és külsőleg is előre szükséges haladnunk, de a belső haladás a fontosabb, 

mivel csak ez esetben lehet meg a külsőleg is jó előrehaladás. 

Az alacsonyrendű természetét minden embernek (isteni léleknek) előbb-utóbb le kell győznie, hogy a 

benne levő Isten megnyilvánulásának szolgálója legyen, vagyis, hogy Istent magán keresztül itt 

megnyilvánítsa, azaz, hogy magával Őt itt teljesen is kifejezze és kijelentse. Az embernek ehhez 

mintegy innét a durva fizikai szintről elindulva a teljességgel anyagtalan szellemi szintre, Isten 

legmagasabb és legtisztább létszintjére kell eljutnia. Isten itt általunk úgy nyilvánul meg, hogy csakis a 

szeretetünk erejével uralkodunk az egész külső természeten, és annak belső felén, amihez tartozik a 

finomanyagi része is. (Ez azt jelenti, hogy Istennel a természet fejlesztésében veszünk részt, és nem 

pedig annak a teljes lerombolását végezzük, mint azt helyette a legnagyobb többségünkkel még 

mindig tesszük.) 

Az ember (a lélek) nem a teste és szintén tárgyi elméje rabszolgájának lett teremtve. Az egész teste 

tehát az ő tulajdona, ő a szerető ura neki, és nem pedig a teste a természetével az ura őneki. Az 

ember beszédéből és tetteiből azonban mindig meglátszik, hogy még mindig a teste az ő felettes ura, 

és nem pedig ő az ura, ő a felettese a testének, és ez esetben éppen így nem ura az Isten által 

alárendelteknek sem, hanem inkább uralják azok is őt. 
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Valójában az emberállati létállapotból az eredeti teljes egészével isteniségre, majd pedig az 

isteniségéből kellene tökéletességről tökéletességre jutnia az Isten teremtette embernek (az itt élvén 

szellemi léleknek). 

Még lehetőleg itt minden kötöttségtől meg kell szabadulnunk, ha édes is nekünk az a valami 

tárgyihoz kötődés, és utána már csak a Teremtőnkhöz kell kötődnünk, csak Őtőle kell függnünk is, 

mert ez a legédesebb kötöttség, ez a legédesebb, és legszabadabb függőség is.  

Az igazán hívők mintegy törvényszerűen kinőnek, kiemelkednek a vallási és hites szervezetekből, 

vagyis többé már nem kötődnek hozzájuk sem, hanem már csak a Valóságos Istenhez az Igaz 

Istenhez. Az ember útjának Isten útjával kell egyeznie, és nem pedig emberek útjaival, vagy szintén 

Istenétől más utakkal, amit Istentől más lények határoznak meg. 

A szellemi ember nem ismer tehát semmilyen kötöttséget, teljesen szabad, olyan, mint Isten. Ezt a 

teljesen szabad EGY-ÉN-i -nek, és szójátékszerűen „ÉN-én”nek is nevezhető mivoltunkat, a közvetlen 

isteni mivoltunkat önmaga nem olthatja ki a szintén Isten teremtménye halál, és még csak képes sem 

lehet rá. Ezt a lényegi mivoltunkat is jelentő isteni önazonosságunkat viszont egyszer a teljes 

egészével is ki kellene tudnunk nyilvánítani itt a mulandó valóságban. A legmagasabb rendű Erőt, a 

Szeretet Istent kellene tehát itt kinyilvánítanunk a teljes egész magunkkal, ahogyan azt Ő Jézusban a 

Krisztusban példázta le nekünk.  

Hív és hű szellemi lélekként akkor élsz, ha téged már sem a tér, sem az idő nem tud megkötni, és még 

csak magához kötni se. Jézusnál a Krisztusnál ez is megfigyelhető volt.  

Minden emberi léleknek legfontosabb feladatának kellene tekintenie, hogy Istent itt a mulandó 

valóságban a teljes egészével való megnyilvánulásával kifejezze, vagyis, hogy viselkedésével és 

cselekedeteivel teljesen olyan legyen, mint amilyen Isten, azaz, hogy a lélektársai benne is 

megláthassák Istent, mint Jézusban láthatták az akkor éppen ott élő lelkek, akár még a tárgyi 

szemeiken keresztül is. Az Isten tevékenységének, illetve az örökké tevékeny, és csak jót tevő (jót 

teremtő) szeretetének kellene tehát megnyilvánulnia rajtunk keresztül is. 

Ha az ember már felismerte magát anyagtalan isteni lélekként, akkor már képes másokat is 

ugyanolyan lélekként látni, mint amilyen ő, és így mindenkiben észlelnie is Isten jelenlétét, vagyis 

mindenkiben, és minden dologban is meglátni, megismerni Istent. Az ilyen ember „szívlátással” látja 

tehát az EGY-et, vagyis az egyetlen Istent mindenkiben és mindenben, és ugyanakkor mindent, ami 

van, az egész mindenséget (a szellemi és tárgyi valóság együttes egészét), és mindenkit is, Istenben a 

Szeretetben benne lát, és mindezt így érzi is, vagyis mindezt megélni is tudja a maga isteni 

személyiségével, ami személyiség tehát nem egy tárgyi személy, nem egy tárgyi test. 

Mi, isteni lelkek a földi életünk során is fejlesztjük magunkat a tapasztalataink révén is, és fejlesztjük 

a mulandónak teremtett testünket is. A magunk fejlesztése azonban jóval fontosabb a test 

fejlesztésénél, viszont a szilárd látszatú testet a léleknek itt is megvalósítható teljes szellemi 

kifejlesztésével már odáig is lehet fejleszteni, hogy az is teljesen átszellemüljön, vagyis, hogy az 

tisztán lelki minőségű, magában is élni tudó formai lény legyen. Természetesen mindezek csakis Isten 

által lehetnek meg, azaz csak egyedül Őáltala történhetnek, illetve valósulhatnak meg az emberrel, és 

a jelenlegi testével. Isten hatására egyszer még azonban az összes fizikai anyagnak is át kell, hogy 
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változzon szellemi „matériává”, vagyis az innét „semminek” látszó tiszta szellemi minőséggé, amit 

átlátszó tisztaságú „üvegtengerként” ismerhetünk a Bibliából.  

Az előbbiek értelmében a saját testünket, a jelen hús-vér testünket magunknak olyannyira kellene 

fejlesztenünk, hogy az segítségünkre tudjon lenni az eredeti önmagunkkal való azonosulásunkhoz. Az 

emberi létezés célja ugyanis az isteni öntudatosságra tudatosan is eljutás, vagyis az Istennek lelke 

mivoltunknak a jelen körülmények között is tudatos megélése, és kinyilvánítása is a 

cselekedeteinkkel. 

Az ember azért boldogtalan itt, mert még nem képes a jelen világban az isteni önazonosságát, a 

valóságos magát megnyilvánítani, mivel hozzá még fejlődnie kell isteni szeretetben és isteni 

értelemben.  Az ember itt tehát valósággal boldog nem lesz, míg a teljes igaz természetét nem lesz 

képes kinyilvánítani. Az igaz embernek ugyanis Isten hasonlatosságára tulajdonsága az örök 

boldogság, és az örök öröm is. Ugyanakkor az ember igaz természetének vehető az isteni szeretete, 

erénye, ereje, értelme, bölcsessége, nyugalma, és békéje is. Mindezt rövidebben úgy fejezhetjük ki, 

hogy az ember természetes állapota a tökéletesség. Az ilyen hibátlan ember képes az isteni 

szeretetet magából kisugározni is, ami szeretetsugárzásra még az embert megtámadni szándékozó 

vadállatok is meghunyászkodnak, békés, szelíd lényekké változnak. Ehhez is tehát az isteni 

természetünket kellene itt kinyilvánítanunk, és nem pedig a tárgyi testünk természetét. 

A szellemi, avagy isteni természetünket még csak véletlenül sem örökölhetjük a testi szüleinktől, de 

még csak a testi tulajdonságainkat, képességeinket sem, még ha a tárgyi tudósok az utóbbinak igaz 

mivoltát tanítják sem. Kezdetünktől fogva tudatos anyagtalan szellemek vagyunk ugyanis, és ezen 

valóságos mivoltunk megnyilvánulása is az Istentől függőségünk után egyedül csak rajtunk múlik. 

Dolgoznunk kell magunkon. Egyre szeretőbb lénnyé kell formálnunk magunkat a tapasztalataink 

révén is. 

Az igaz szellemiség önmagának is képviselője, aki a mulandó valóságban Isten képviselőjeként úgy 

van itt, hogy a maga teljes megnyilvánításával egyben magát Istent jelenti ki, Istent nyilvánítja meg, 

azaz Istent valósítja meg ebben az eredetitől teljesen más, szintén Isten által teremtett valóságában 

Istennek. A neve is ezért „Istenember”, vagyis Istennek Ővele tökéletes egységben élő embere. 

A múlékony élvezetekről le kellene tudnunk mondanunk az örök élvezetekért, vagyis nem a káprázat 

világa mellett kellene döntenünk, hanem az igaz valóság, a fontosabbik valóság mellett. Az igaz 

valóságból van ugyanis a káprázat világ egésze, amiből következőleg az mindig is, ameddig létezik, 

egységben létezik vele, vagyis az igaz valóság és a mulandó valóság egész tökéletes egységet 

képeznek. 

Már csak az előbbiek végett is az egész látható világegyetemet is Istennek a Szellemnek kellene 

érzékelnünk. Szintén tisztán érzékelnünk kellene azt is, hogy ez a Lét és Élet Szellem hat át Magával 

mindent, vagyis minden látható és nem látható dolgot is. 

Nem csak minden itteni rosszon, hanem minden jón is túl kell kerülnünk, vagyis túl kell lépnünk a jó 

és rossz tudásának „fáján”, a „kettősség” világának egészén is, hogy magunk is állandóan örök igazság 

(azaz valósággal igazak) lehessünk Isten hasonlatosságára, és akkor megint igazán boldogok is 

leszünk. Az Örök Igazság ugyanis Örök Boldogság is. Ha pedig túl vagyunk jón és rosszon, és a 

túlkerülésünket magunkkal, azaz szellemileg már érezzük is, akkor attól fogva újra érezni fogjuk az 
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örök igazság, és örök élet mivoltunkat is. A tudatlanságunk teljes megszűnésével pedig eltűnik majd 

az életünkből a bűn, az itteni dolgok utáni vágy sem fog többé kísérteni, az sem lesz, és az önzés is 

teljesen megszűnik, és így már szenvedés sem lesz (már csak a testünk szenvedhet), hanem már csak 

isteni szeretet, aki mindig is voltál, és vagy most is, tökéletes egységben Istennel a Szeretettel. Isteni 

szeretetteljességre kell tehát mintegy már újra is eljutnunk. Az isteni szeretet odaadó szeretet, a 

teljes magát is odaadó szeretet. 

Az embernek fel kellene tudni fognia az élete igazi szépségét, ajándék mivoltát, célját és értelmét, 

mert csak így tudhatja maga is folyton csak adni magát, ami teljes magát odaadó életével tudhat 

választ adni a Teremtőjének, és tudhat az egyedül jó úton, Isten (élet)útján, az Örök Életnek útján 

járni. 

A „jó” (tökéletes, hibátlan) ember minden teremtményt egyaránt szeret Isten a Teremtője után, de 

Őt bennük is szereti, és szereti magában is. 

Olyan világossággá kell lennünk, akit árnyék többé már nem homályosíthat el. Amennyiben nem az 

előbbinek megvalósításán vagyunk, akkor foglyok is maradunk, akik azt csak állítják magukról, hogy 

ők már szabadok is, merthogy már meg is világosodottak. 

Lélektársaink felett nem ítélkezhetünk, viszont minden olyan cselekedet is elítélendő, ami ártó 

gondolatokhoz, ártó beszédekhez, és ártó tettekhez vezeti az embert. Sajnos a Földön a nem ártás 

nyelvét még csak igen kevés itt élő lélek ismeri és gyakorolja. 

Amit másoknak és másokért tesz az ember, azt valójában magának teszi, mivel a másika is ugyanaz a 

szellemi lelki minőség, vele egyazon érték, vagyis nem az, aminek a jelen mulandó formája mutatja. 

Tőlünk másnak, másiknak az embertársunk csakis tehát a jelen formája, az anyagi teste végett látszik. 

Ismerjük fel, hogy Istentől és Istenből való anyagtalan szellemek vagyunk, és, hogy ezért sohasem 

születtünk, és sose halunk meg, hanem csak a testünk az, ami meghalhat. Istent pedig a mindennapi 

életünkben is fel kell tudnunk ismerni magunkban, és körülöttünk is. 

Világosságok lévén magunknak is világítanunk kellene, és az itt végzett cselekedeteinknek szintén 

világítaniuk kellene Isten dicsőségére. Valós segítséget és világosságot azonban mindig csak abból 

adhatunk az embertársainknak, amit egyenesen az Atyánktól és Fiától kaptunk. A szellemi feladat itt 

a Földön is az, hogy terjeszteni a világosságot, ahol az talajra talál. 

Legjobb, ha senkivel kapcsolatban nem gondolunk, nem szólunk, és nem is teszünk ártóan, és ha még 

csak magunkkal sem teszünk ilyeneket. A másoknak ártóak is ugyanis mind vissza fognak hatni ránk, 

vagyis leginkább magunkat tesszük tönkre azokkal is. Amit mással akár tehát csak itt a földi életben 

teszünk is, azt mind előbb vagy utóbb nekünk is meg kell tapasztalnunk magunkon. A létező legjobb 

így nekünk is az, ha itt is mindig csak isteni szeretettel, és tisztelettel vagyunk kivétel nélkül mindenki 

Irányában, legfőképpen pedig a Teremtőnk irányában vagyunk így az itteni életünk során is. A 

tettetett szeretetünkkel és tiszteletünkkel (is) csak tehát árthatunk egymásnak, vagyis még csak ezzel 

sem jót teszünk, mert a másikunknak a hiúságát, büszkeségét szolgáljuk vele, amiktől is ő nem épülni 

fog, hanem csak még inkább megromolni. 
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A hazugságot szóló ember, hiába is reménykedik, nem fog megszabadulni. Ahhoz ugyanis a 

hazudozást végleg abba kellene hagynia, ahogyan még igen sok más, Istennek szintén nem tetsző 

cselekedetével is ezt kell tennie.  

Az embernek, a szellemi léleknek kellene itt fejlődnie, és nem pedig a gazdaságnak. Az embernek a 

gondolatait a világtól el kell fordítania, és vissza kell fordulnia Isten és a tiszta szellemi valóság felé. 

A múltban itt tapasztaltakat is el kell hagynunk, nem kell velük foglalkoznunk, viszont a révükön 

tanultakat használnunk kell a további életünkben. 

Az eseményeket, amik velünk kapcsolatban történnek, Isten akarataként kellene felfognunk, és 

elfogadnunk is így kellene azokat, ha jók, ha rosszak is a történtek.  

Minden függőségünktől meg kell szabadulnunk, hogy csakis Isten függőségében létezhessünk. 

Az Istenben valósággal megmaradásra kellene eljutnunk, még lehetőleg ebben a földi életünkben. 

Az a lélek él helyesen, aki már nem veti bele magát a világi munkákba, vagyis többnyire már nem 

azokban szorgalmatoskodik, hanem inkább végez munkát Istennek (Teremtője és Fia hasznára 

dolgozik), vagyis annak, Aki őt erre kiválasztotta. Az ilyen ember, ha az Istentől kapott feladatát jó 

eredménnyel elvégzi, meg fogja kapni az „élet-koronáját”, az Igazságnak koronáját, vagyis az igaz 

szellemi élet mivolta fel lesz „ruházva” Istennek hatalmával és dicsőségével is, ami azt jelenti, hogy 

Isten szereteterejével egyben a szintén ragyogó fényességű értelmi erejéből is kapni fog Istentől 

olyan mértékben, amivel már mindent megért, vagyis az isteni tudása is meglesz neki mindenről, és 

természetesen e tudásnak hatalmával is bírni fog. (Az itt megkapható isteni tudásnak a hatalmával 

pedig még a most a világban szétosztogatott halál-„coronája” felett is győzedelmeskedni fog az Isten 

igaz lelke, vagyis az legfeljebb is csak az amúgy is mulandó fennmaradású testében tehet kárt. A 

világosság mivoltában az még tehát csak félelmet sem kelthet, vagyis rá még csak egyetlen sötét 

foltot sem tehet, nem pecsételheti meg, Isten rajta levő láthatatlan pecsétjét felül nem írhatja.) 
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Mit tegyünk, mit ne tegyünk 

A mindennapi kenyerünket fáradtsággal járó munka révén kellene mindünknek megkeresnünk, és 

minden így szerzett javunkat másokkal meg kellene osztanunk, vagyis nem szabadna tűrnünk, hogy 

embertársainknak hiányozzon valami is abból, ami nekünk már megvan. 

Mi, lelkek az igaz érzéseink alapján igen sokszor mást cselekednénk, mint azt a testünk teszi szintén a 

maga érzései alapján. Ennek gyakran hangot is adunk azzal, hogy a testünk tette után hirtelen úgy 

nyilatkozunk a testünkön keresztül, hogy: jaj, Istenem, nem ezt akartam tenni.  Cselekedjünk mindig 

csak a tiszta érzéseink szerint, melyek az Istenével egyezőek, és nem pedig a testünkével. 

A lélek akkor fogja minden zokszó nélkül elfogadni az itt őt ért szenvedéseket, amikor a szenvedései 

során tisztán érzi azt is, hogy azok is mind a javára lesznek, az előrehaladását, a fejlődését, 

nemesedését szolgálják. 

Már rég meg kellett volna tudnunk szabadulnunk a mulandó érzékeink és érzelmeink 

fennhatóságától (a tőlük való függőségünktől), az általuk irányítottságtól, és még a teljes 

önállóságunknak szintén hamis képzetétől is. Ezek nélkül ugyanis soha nem lehet meg az Istenéhez 

teljesen hasonló szabadságunk sem itt, sem pedig az eredetünk igaz valóságában, mert így „oda” 

vissza sem kerülhetünk, éspedig egyedül csak magunknak köszönhetően. A tárgyi testi mivoltunktól 

való teljes megszabadulás, illetve teljes megtisztulás nélkül nem létezhet tehát még csak a valóságos 

szabadságunk sem, ami Isten nyílt jelenlétében létező teljes szabadságunk éppen olyan semmivel 

(még tehát nem örök testtel sem) nem korlátozott szabadság, mint amilyennel Ő rendelkezik. 

Itt is mindig csendes, nyugodt életet kellene élnünk, szeretve és tisztelve Istent az életadónkat, és 

Őutána pedig minden lélektársunkat is szeretnünk és tisztelnünk kellene mindenféle 

megkülönböztetés nélkül. 

Soha senkit nem szabadna a másiknál feljebb becsülnünk, és alább sem, és ezért részrehajlással sem 

szabadna semmit sem tennünk, nem lehetünk részrehajlóak (elfogultak) egy embertársunk irányában 

sem. 

Dolgozz magadon, és akkor a szív és lélek mivoltodban meghallhatod a Teremtődnek hangtalan 

szavát (gondolati kapcsolatba kerülhetsz Istennel), hogy Ő aztán a kérésedre segítsen rajtad. 

Általános esetben azonban idő és türelem kell ahhoz, hogy a Teremtővel már hosszabb 

beszélgetésekre is jussál. Már ugyanis igen hosszú ideje annak, hogy ezt nem tetted, és ezért csak 

fokról fokra juthatsz ehhez is. Az Ővele beszélni is szándékod mellett is ki kell tartanod, folyamatosan 

ezen kell lenned, nem csak várnod kell, hogy halljad Őt, és beszélgethess is Ővele.  Ehhez ugyanakkor 

meg kell tanulnod bízni is Istenben, az Ő egyedül helyes vezetésében, irányításában is. Másokkal 

pedig, hogy mi kígyót-békát mondanak az új, teljesen megváltozott viselkedésedre, nem szabad 

foglalkoznod. Ez egyébként az utolsó próbád is, hogy már csak Istenben bízol-e. A világ ugyanis a 

teljesen megváltozott viselkedésedre, és a már csak Istenben bizodalmadra azt fogja mondani, hogy 

ez így hibás hozzáállás mindenhez és mindenkihez, de neked rendületlenül csak ezeken kell 

dolgoznod, éspedig minden kételkedés nélkül még abban is, hogy ez az egyedül helyes hozzáállás a 

Teremtőhöz, és az Ő mulandó valóságához, és a testi emberekhez is.   

Az igaz ember soha nem dicséri, nem dicsérteti, és nem is engedi dicsérni magát, és soha nem 

becsmérel, nem aláz meg másokat. 
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Az Istennek szentelt élet összeegyeztethető a világi élettel. A világi életet lehet élni Isten szerint is. A 

hétköznapi életünket illetve tevékenységünket is tehát a szellemi minőségű örök életszemélyiség 

avagy lélekszemélyiségünknek szintén állandó, azaz soha nem változó tudatában és tudatával kellene 

végeznünk. Ez azt jelenti, hogy a világi tevékenységeinket soha nem szabadna az örök 

létállapotunktól elkülönülve folytatnunk, vagyis nem kellene akkor sem „véges létezőként” 

cselekednünk. Egész egyszerűen nem kellene az itt megélhető anyagi életet a szellemi életünktől, az 

örök életünktől különbözőnek tekintenünk, hanem itt a durva anyagi körülmények között is csak a 

közvetlenül az Istenéből való szellemi életünket kellene élnünk. (Ezt nevezte Jézus „élvén élésnek”.) 

Az ember külsődleges munkái, a világi tevékenységei nem hathatnak az Istenhez való hitére és 

hűségére. Mindenkor és mindenhol mindig elsősorban Istennek és Istenért kell tehát dolgoznunk, ha 

a földi munkaadónk a kíméletlen hajcsár szerepét játssza is velünk szemben. A szellemi üdvözülés jó 

hírét kellene még csak a munkánkkal is hirdetnünk. Istentől a Szellemtől „születés” hitével kellene a 

munkánk során is élnünk. Élnünk kell a világban, de az életünk nem lehet világi, mert mi a másik 

világnak, a valóságos szellemi világnak képviselői vagyunk. A lélek mivoltunk szellemi erejével kellene 

szüntelenül Isten Terve teljesítésén dolgoznunk. 

Önmagában a világ ismerete Isten szemszögéből tudatlanság, viszont ahhoz, hogy a valóságos 

teljességet megtapasztalhassuk, nem csak a tudatlanságon, hanem minden tudáson is túl kell végül 

majd lépnünk.  

Az embert itt a földi életében annak illúziója téveszti meg, hogy az élete során elsajátíthat, vagyis 

személyes tulajdonának tarthat bizonyos tárgyakat, dolgokat, tárgyi tudást, pedig még csak ezzel, és 

magát a tudatával hozzájuk kötözésével teszi magát azoknak is rabjává, azoknak is szolgálójává. 

A jelen világban szinte mindenki a másikának anyagi javait akarja magának is. Folyton erőfeszítéseket 

tesz azért, hogy, ami a másikának már megvan, az neki is mind meglegyen. Anyagra és anyagira 

sóvárgással viszont Istent a Lelket sem a másikunkban, és még csak az anyagban, és anyagi dolgokban 

sem fogjuk sohasem érzékelni, de még csak magunkban sem. Így csak istentelenek maradhatunk, és 

ezzel pedig a hamis istenhez tartozók, mivel harmadik csoport nem létezhet. 

Magában megtalálva a Legfőbbet az ember többé már nem fog foglalkozni csábító és vonzó világi 

hívságokkal, hanem igyekszik teljesen elfeledkezni róluk, hogy minden idejében csak a Legfőbbel és 

dolgaival foglalkozhasson, és hogy ezúton valós szellemileg bontakozhasson ki az egész teljességével, 

hogy benne a lélektársai megláthassák Istent, vagyis, hogy Istent  magán keresztül megvalósítsa 

illetve megnyilvánítsa itt a mulandó valóságban. 

A leghitelesebb belső vezetőhöz, az Isten utáni egyetlen Mesterünkhöz kellene folyamodnunk 

vezetésért. Az Isten által adott ilyen szintű külső vezetőt, mivel teljes emberiség szinten nem 

ismertük fel, Őt Isten az innen külsőleg távozása óta belső vezetőnkként adja nekünk, aki vezetőnek 

most is vannak tanítványai a világ népei sorából, akik külső vezetőkként terelik Őhozzá a népeket. 

(Magát „papnak”, azaz tanítónak valló ilyen emberi vezetőt már nemigen találni, szinte mind idegen 

istenhez elkötelezett, hozzá vezetik a népeket.) 

Amennyiben mi, tanítványok nem meggyőződésből hiszünk, akkor még csak babonaságokra, 

hiedelmekre, hitetésekre alapozott a hitünk, vagyis ez esetben nem igaz hittel bírunk Isten 
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vonatkozásában. Pedig nem nehéz igaz hitre jutni, mert pusztán a mi emberi létezésünk is 

kétségbevonhatatlan bizonyítéka Isten létezésének. 

Igaz hittel teli alázatos szívvel, és tudatos akarattal kell kapcsolatba kerülnünk Istennel. Csakis így 

lehet tehát rá esélyünk, hogy Isten helyreállítsa a még csak részünkről megszakított kapcsolatát 

velünk. 

Meg kell halnunk a magunknak élésért, hogy helyette is már csak Istennek és Istenért a Teremtőnkért 

éljünk. Sajnos, a legtöbb ember Isten helyett még mindig elsősorban magának, és a testi 

„szeretteiért” él, és ezen nem is kíván egy jottányit sem változtatni. Istent továbbra sem akarja tehát 

az életében első helyre, és maga fölé is helyezni. Ezt még csak a szájával hajlandó megtenni, 

valósággal ilyet még nem tenne. (Még csak a testi családját sem hajlandó Isten mögé utasítani.) 

A tökéletlen felfogásunkat Isten segítségét kérve hozzá (is) tökéletesítenünk kellene. Ehhez először is 

emberi gondolattól isteni gondolatig és gondolkodásra kell eljutnunk. Halandó tudatból a Krisztuséval 

egyező Isten-tudatba való átmenetet kellene ugyanis végrehajtanunk, még lehetőleg a jelen földi 

életünkben. 

Aki továbbra sem lesz képes felülkerekedni a hús-vér, vagy az újabban felkapott, és divatba is hozott 

„energia” önmagán, az továbbra is a tárgyi teste életét, azaz csak formális életet fog élni, és nem 

pedig az Istenével és Fiáéval egyező tiszta és teljes életét, a valósággal örök életét, a szellemi életet. 

Az életet úgy kellene látnunk, mint ahogyan Isten látja, vagyis, hogy az élet a teljes egészében és 

egészével végtelen fejlődés, végtelen előrehaladás. 

Mivel minden ember, azaz minden lélek egyetlenegy Forrásból való, a lelkeknek soha nem 

ellenségeinek, hanem szellemi értelemben vett testvéreinek kellene lenniük egymásnak. 

Amennyiben Isten felnőtt fiának állítjuk magunkat, akkor azzá is kell válnunk, más tehát nem lehet a 

törekvésünk. 

Az ember igazán akkor böjtöl, amikor önszántából lemond a mulandó világról, lemond a világgal és 

dolgaival foglalkozásáról, és már csak Istennel és az Ő dolgaival foglalja el magát. Istennek szenteljük 

a legtöbb figyelmünket, mert aminek nem szentelünk figyelmet, azt el fogjuk felejteni. 

Végül minden nem közvetlenül isteni tanítástól teljesen el kell határolnunk magunkat ahhoz, hogy 

már csak a magunkban megtalált Istenre hallgathassunk, és Őt kövessük minden cselekedetében. 

Külső forrásból nem is lenne szükséges tudást keresnünk, és segítséget sem, mert a mindentudásnak 

(is) Szelleme bennünk van, és Ő a mi igazi segítségünk is, Aki természetesen nyújthat, adhat külső 

formákon keresztül is segítséget a részünkre, és adhat így nekünk tudást még Magáról is. 

A szellemi lelki fejlődésünknek egyre inkább közelítenie kellene Isten megtestesülésének tökéletes 

kifejeződéséhez, vagyis a gondolataival, szavaival, és tetteivel Isten tulajdonságait itt 

megnyilvánította Jézushoz a Krisztushoz. Ezért kellene Jézus tanítását elfogadnunk, és a mindennapi 

életünkben is alkalmaznunk, hogy mi is kifejezhessük itt Istent a tulajdonságaival. 

Ha magunk irányítjuk, és felügyeljük, azaz kontrolláljuk is a tárgyi elménknek, testünknek, és a 

főjüknek, a testi énünknek működését is, gyakorolhatjuk a valóságos magunknak, az eredeti tökéletes 
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magunknak tökéletes (isteni) viselkedését, vagyis a mindig csak Isten szerinti cselekvését, a mindig 

csak isteni jót tevését illetve jót teremtését, ami lenne tehát itt élvén is a „dolgunk”. 

Az ember a maga emberségének közvetlen isteni segítséggel készre (a Jézusi mintával teljesen 

egyezőre) kifejlesztésével lehet csak képes emberi társadalmat, Isten tervezte emberiséget felépíteni, 

amivel egyben történhetne meg a maga istenisége, vagyis az Istenembersége kifejlesztése is. 

Aki a földi életét csak érzék-kielégítéssel tölti, az eltékozolja az életét, hiábavaló életet él. Aki tehát az 

egész földi élete során csak tárgyi tudást szed be magába, és csak tárgyi tapasztalatokat gyűjt, annak 

ez a mostani élete teljesen hiábavalónak fog minősülni, mivelhogy valóságos lelkileg ezzel semmi 

érdemlegeset nem fejlődött. 

A kapcsolatunkat Istennel és Fiával, az embertársainkkal, és a természettel is, a „szív és lélek” 

mivoltunkkal mindig éreznünk kell, de ha az Istennel való kapcsolatunkat nem igazán érezzük, vagyis 

nem tiszta szellemi érzelemmel, nem isteni érzelemmel érezzük, akkor már letértünk a bennünket is 

mindig csak előrevivő isteni útról.  Az isteni úttal az emberi útnak teljes egybeesése az Isten 

akaratában és akaratával élés. 

A jelenvalóságoknak hajszolást abba kell hagyni, a Valóság mellett kell dönteni. 

Bölcsességgel, türelemmel kell elfogadnunk mindent, amit az élet az utunkba hoz, hogy 

megtapasztalhassuk. Azért vagyunk itt a földön, hogy lelki tapasztalataink által fejlődjünk, és hogy a 

fejlődésünkben egymás segítségére legyünk, valamint hogy megtestesülten is szeretni tudjuk a 

Teremtőnket, és egymást is. 

A szenvedés állapotunkból csak isteni szeretet révén szabadíthatjuk ki magunkat. 

El kell jutnunk oda, hogy tudatosan uraljuk a gondolatainkat és érzéseinket, és, hogy csak a szemlélői 

legyünk az egónk eseményekhez viszonyulásának, a világnak, és a világ dolgainak is. 

Csakis önelemzés, önkontrollálás révén kerekedhetünk felül az egoizmusunkon, és tisztulhatunk meg 

a számunkra ártalmas gondolatoktól, érzelmektől, és vágyaktól. 

Az embernek ismernie kellene azt az érzést, hogy Istennel egynek lenni, és akkor Isten erejét 

szabadon használhatja itt a mulandó világban is, vagyis az itt lévő anyaggal az akarata szerint tehet, 

mely akarat ez esetben már újra teljesen egyező Istenével, mint az erő is az egész teljességével 

Istené. 

Az embernek soha nem szabadna tudatosítani magát a tárgyi testi mivoltával és személyiségével, 

vagyis nem szabadna meghasonulnia a testi tulajdonságokkal, azonosulnia velük meg még inkább 

nem szabadna. Így tudhatják ugyanis őt az anyagi világ formái, és az anyagi képzetei (elképzelései) 

korlátozni az eredeti szabadságában. Az ezek alóli szabadulásához az embernek először is az őt itt 

körülvevő, szintén élő természettel kellene tudnia eggyé válnia, és vele együtt élnie is. Vissza Istenhez 

haladva így érezhetjük ugyanis megint meg az isteniségünket, és majd ezután kerülhetünk fel 

magasabb világokba, lelki világokba, és aztán már végül a teljes egészével tiszta szellemi valóságba, a 

kiindulópontunkba. 
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Mindenkinek, aki háborúzik, annak csakis saját maga az igazi ellenfele, és éppen ezért önmagával 

kellene foglalkoznia, és nem pedig másokkal kellene helyette ádáz harcot folytatnia. Ne tegyünk még 

csak gondolatban sem mások ellen, mert azzal is leginkább csak magunknak fogunk ártani. 

A tetteink magukban hordozzák az értük járó büntetést vagy jutalmat. Ezért kell a gonosz tettei 

ellenére is mindig csak szeretettel lennünk mindenki felé. 

A cél az itteni tapasztalatszerzéssel is az emberi szellemi tudatosság fejlesztése az alvó szellemi lélek 

mivoltunk felélesztésével elkezdődően. 

Amikortól fogva mindig érezzük, vagyis állandóan meg is éljük, hogy isteni lények vagyunk, fel fogunk 

szabadulni a korlátozásaink alól, és szabadon használhatjuk Isten személyes erejét, és Isten a 

közvetlen kapcsolatát is helyreállítja velünk. 

El kellene tudnunk kezdeni valósággal érezni, azaz szellemileg megélni is, amit mi, szellemi lelkek 

tudunk.  

Az embernek magának is azon kellene lennie, hogy Isten megnyilvánuljon az életében, vagyis hogy 

megtestesülten is Istennel együtt tegyen mindent Isten akaratának megfelelően. 

Nekünk magyarnak született lelkeknek egyénileg, és magyar nemzet szinten is olyanná kellene 

válnunk, akiben és akikben Isten a Teremtőnk a minden embernek is Teremtője Önmagára ismerhet. 

Az egész földi életünket Istennek magunkat teljesen átadva kellene leélnünk, és nem pedig helyette a 

testünk életét éléssel kellene eltékozolnunk az egész földi életünket. 

Ha a tömeget, a társadalmi többséget követed a cselekedetiben, akkor rossz irányban tartasz. 

Az embernek valóságos békéje és biztonsága is nem itt a külső dolgokban, vagy azoknak belső 

felében, hanem a mi Megváltó Istenünkben a Krisztusban van. Nem a külsődleges dolgoktól kell 

várnunk a biztonságunkat és békénket, hanem a bennünk és velünk lévő Krisztustól, Akiben, ha 

magunk is benne vagyunk, akkor az Ő révén Istenben vagyunk újra benne. 

A múltat teljesen el kell felejtenünk, ugyanis a jövőnket a hitünk fogja meghatározni. 

Amikor az emberek már észlelik is a megigazultságukat, vagy legalábbis a folyamatos igazodásukat 

Jézushoz a Krisztushoz, akkor többé már nem vétkeznek, és így bűntudatuk sem lesz. Ha tehát az 

ember élő hittel hisz Jézusban a Krisztusban, akkor a megigazultságát Istentől ajándékba fogja 

megkapni Krisztus Jézus által. Így tulajdonítja Isten Krisztus igazságát nekünk, vagyis ezáltal leszünk 

igazak Isten szemében. 

Figyeljük meg magunkat őszintén, mert csak így lehetünk képesek „mindent” úgy látni, ahogyan az 

valósággal van. 

Önmagunkra (is) kell figyelnünk, mert nekünk is kell magunkat nevelnünk, építenünk, fejlesztenünk. 

Jézus erre is felhívta a figyelmünket, mert csak ennek révén juthatunk hozzá a mindent az eredeti 

nézőpontunkból, az Isten „szemszögéből” szemlélődéshez. 

Befogadóvá is az embert az Istenéből való szeretete, alázata, és komolysága teszi. Alázatosság nélkül 

a lélek nem lesz elfogadóvá sem. Már azonban ennyiből is meg lehetne látni, hogy nem a tárgyi 
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elménk szerint kellene élnünk az életünket, hanem az isteni elménk szerint. Az a lélek viszont 

mindaddig az anyagi elméje csapdájában marad, ameddig elzárkózik a valóságos szellemi elől, vagyis 

csak az anyagot és anyagi szellemit, anyagi lelkit fogadja be, és attól „más” létezését nem fogadja el. 

Az anyagi elméje és anyagi lelke látókörén túlra nem is kíván tekinteni, mivel azonosulva ezekkel a 

minőségekkel nem is lehet képes azon túlra látni. 

Minden igaz (valósággal tiszta és örök fennmaradású) érzésünknek is egyetlen forrása Isten, Akinek 

erre a „szolgáltatására” is azzal kell őszinte választ adnunk, hogy már csak a jó úton járunk, már 

csak az Ő útját járjuk, azaz csak Őszerinte élünk mindig és mindenhol.  

Az embernek az állapota azzal változik meg, ami beléje kerül a benne már meglevőhöz. Ami 

bennünket rossz is ér, az tőlünk van, a cselekedeteinknek eredményeként, mint ahogyan jó is érhet 

bennünket. Az igazságtalanság tehát tőlünk, belőlünk ered, amivel mivel beszennyeztük magunkat az 

oka annak is, hogy a Szellem ragyogó tisztaságú közvetlen világába, a kiindulópontunkra még nem 

kerülhetünk vissza, éspedig újra tisztán, azaz végül már teljesen is megtisztítottan Istennek Fia által. 

Amelyik lénynek a szellemi minőségű orcája (szellemi lelki arculata) vonzó, kedves, annak az érzéki (a 

külső testinek belső fele, az anyagi lelki) arculata is az, és a kettő együttesen is sokakat odavonz 

magához. Az Istennek kedves emberek arculata ugyanis tükörként működik azok számára, akik rájuk 

figyelnek. 

A szellemével alvó lélek felébredését követően a lélekre is jellemző lélekben növekedés illetve 

erősödés többé már nem az anyagi érzékszerveken keresztül szerzett érzelmekre, és a szintén 

tárgyi ingerekre alapoz és hagyatkozik, hanem egészen egyszerűen már csak a szellemi minőségű 

lélektudatosság (tudatos szellemi tudat mivolt) alapján viszonyul kivétel nélkül mindenhez, vagyis 

még a tőle „más” látszatúhoz is. Az előbbiekkel együtt szintén Istentől és Fiától való szellemi 

újjászületés valójában tehát az, amikor már meg is éljük (szellemi lelkileg érezzük is) az 

egységünket Istennel, az Ővele egy Isteni Egységgel illetve Isteni Teljességgel, azaz amikor Istennel 

együtt megéljük az egységünket minden emberrel (lélekkel),  és minden többi élőlénnyel is, mivel 

Istennek minden, ami van, az mind élő. Lényegében azonban már akkor is erről van szó, amikor 

mindenben csak az örökké létező mindenek fölötti Istent a teremtő Szeretetet és Életet látjuk, csak 

Őt éljük meg, éspedig úgy, hogy közben az Ővele való egységünknek is a tudatában maradunk, 

ahogyan természetesen annak is, hogy nem mi vagyunk az Isten, hanem csakis Ő az egyetlen Isten. 

Igaz hit, szeretet, minden ellenkezés nélküli engedelmesség, alázatosság, szelídség, megnyugvás, 

béke, csakis Istentől függés,  türelmesség, higgadtság, teljes odaadás, teljes tisztaság (minden Istentől 

mástól kitisztítottság és megtisztítottság), és beteljesedettség, amire feltétlen törekednünk kell, hogy 

Istennek megfelelően éljünk. 

Az isteni lény egyszerű, nem hivalkodó, nem fölényes, nem felettes tanítóként él, csendben végzi a 

dolgát, nem kritizál, nem véleményez. 

Mindentől meg kell tisztulnunk, ami nem tökéletes és örök. 

 Vágynunk kell az igazságra, és azt a meggyőző jelentkezésére el kell fogadnunk, az életünket pedig 

attól fogva már csak az igazságnak megfelelően kell alakítanunk. 
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Belsőleg, vagyis szellemileg fejlődve kell az emberi hibáinkat („vétkeinket”) csökkentenünk, hogy a 

belső ember minél közelebb kerülhessen a benne levő Istenhez. Belsőleg kell tehát dolgozni 

magunkon, nekünk magunknak is, hogy magasabb szellemi lényeivé legyünk Istennek, és hogy így 

Istennel egyre bensőségesebb állandó kapcsolatba kerülhessünk, aminek kellene most (a jelen 

létállapotunkban is) a legfontosabb törekvésünknek lennie. 

Nekünk, isteni lelkeknek meg kell tanulnunk valamennyi tárgyi érzelmünkön erőt venni. Ehhez viszont 

tisztában kell lennünk azzal, hogy a valóságos lényegi mivoltunkkal örökkévalók, és változatlanok 

vagyunk, vagyis, hogy a változó más, mint mi vagyunk. Ugyanakkor tisztán éreznünk is kell ezt az 

örökkévaló létminőségünket és létállapotunkat, az örökké élésünket, és nem kell még csak 

gondolatokkal és szavakkal minősítenünk sem, hogy milyen ez a mi változatlan öröklétünk, mert „az” 

anélkül is van, anélkül is nyugalomban és békében élünk, szeretünk, figyelünk (szemlélődünk), és 

megismerünk. 

Akkor nem lesz elkülönültség érzetünk Istentől, ha kínzó, ártó, bántó, gyötrő, fájdalmat, félelmet 

okozó gondolataink többé már nem lesznek, vagyis, ha testi gondolataink már egyáltalán nem lesznek 

(mert mi nem a test vagyunk), hanem csak Isteniek, azaz tiszta szellemiek. Ha pedig már csak isteni 

gondolataink lesznek, béke és békesség, szelídség, nyugalom és nyugodtság, higgadtság, türelem, 

öröm és derű, boldogság, igazság, igazságosság, és szintén igaz szeretet lesz jellemző ránk, ami a 

legfontosabb jellemzőnk. 

Ha az ember bármilyen kis ízelítőt kap az elmúlást nem ismerő létállapotból, illetve ilyen 

létrendszer létezéséről, akkor attól fogva szisztematikusan és tervszerűen minden olyat száműz, 

azaz egyszerűen kiutasít a „lényéből” (lényegi központjából és annak teljes köréből), amit annak 

„elemzése” (önmegítélése) során úgy ítél meg, hogy még, ha már csak a legkevésbé is, de mindig 

csak a Földhöz, vagyis a mulandó tárgyi világhoz avagy valósághoz kötné. 

Amikor a korábban értékesnek tartott dolgokat elkezded értéktelennek tartani, és helyettük is csak 

az örökkévaló dolgokat fogod értékesnek és fontosnak is tartani, akkor már jó irányban haladsz.  Ha 

pedig a felszínes dolgok iránt már nincsen semmi komoly érdeklődésed, és szelíddé és alázatossá is 

válsz, akkor már jól haladsz is előre a szellemi úton. Mindezek ugyanis arra utalnak, hogy az egód 

tisztul és már feloldódás folyamatában is van a valódi önazonosságodban. 

A legdurvább külső körülmények között is meg kell őriznünk az isteni higgadtságunkat, 

nyugalmunkat. Semmi mentális (gondolati) zavarodottságot se engedjünk meg magunknak, előzzük 

azt is meg az állandó nyugalmunk, az isteni nyugalmunk révén. Ezt a nyugalmunkat ugyanis semmi 

külső inger nem lehet képes megzavarni. Aki ismeri az Igazságot, azt már nem jellemzi zavarodottság 

az elméjét illetően sem. 

A mulandó jelenségekre összpontosított figyelmet ne fordítsunk, csak felszínesen törődjünk velük, ne 

hagyjuk, hogy azok mélyebben is megérintsenek bennünket. 

A tárgyi elme és világ káprázata fölé kell emelkednünk Isten Krisztusi segítsége által, Aki most 

láthatatlan a számunkra, de bennünk és velünk van, éspedig érezhetően, ami érzés viszont már nem 

a testi érzékeink és a testünk által van bennünk, hanem a valóságos magunkban keletkezetten. 

A testünknek, a testi érzékeinknek, a testtudatunknak, és a testi énünknek is föléje kellene tudnunk 

emelkednünk, és ezt a testi egységet már mindig csak ebből a pozícióból kellene megfigyelnünk a 
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cselekedetivel együtt. Csakis így tudhatunk ugyanis a valóságos magunkon magunk is javítani, mely 

javulást aztán már a testi egészünk állapotán és viselkedésén is megfigyelhetünk. 

A Forrásával egyező nézetből kellene tekintenünk az egész mindenségre is, az egy teljességünket 

magával mintázó részteljességünkkel jelenleg nem közvetlenül a Forrás mellett tartózkodásunk 

ellenére is. 

A teljes figyelmünkkel egyre gyakrabban kellene befele, a valós szellemi irányába mennünk, hogy vele 

végül aztán már csak onnét lássunk mindent, vagyis, hogy ehelyett ne csak a külső világra és dolgaira 

figyeljünk, és esetleg még azoknak belső felére fókuszáljunk vele. A cél ugyanis éppen, hogy az, hogy 

magunkat eloldjuk a külsőségektől, és a figyelmünket róluk visszafordítsuk a magunk igaz valósága, és 

ezzel a Teremtőnk, és az eredetünk igaz valósága felé is. 

Ha akaratossággal akarunk megszabadulni, akkor maradunk rabságban (továbbra is aludni fogunk), és 

még rémálmaink is lesznek. 

Minden ellenállás eredménye szenvedés lesz. Ha fokozatosan is, de teljesen önzetlen énségre kellene 

eljutnunk, hogy egyre kevesebbet szenvedjünk.  

Minden szenvedésünk az érzékszerveinkkel való kapcsolatunkból származnak. Le kell gyűrnünk még 

azonban az érzékeink ösztönzését is, és ugyanígy le kell törnünk magunkban a vágyainknak és 

akaratunknak hatalmát is. 

Felül kell tudnunk emelkednünk minden birtoklásérzeten is. Isten ugyanis mindig gondoskodik 

rólunk, mindent megkapunk Őtőle, amire szükségünk van, semmiből nem kell többet gyűjtögetnünk 

magunknak, hogy azokat birtokolhassuk. Isten ráadásul mindent idejében megad nekünk, amit meg 

nem kapunk meg, arra a fejlődésünkhöz nincsen semmi szükségünk. Az embernek tehát nem kellene 

semmit sem gyűjtögetnie, ha már világosan tudja, hogy Isten mindennel el fogja látni őt is, amire 

szüksége van akár csak a testi életéhez is. Csakis maga a munka kedvéért kellene munkálkodnunk is, 

és nem pedig a minél több anyagi javaknak magunk köré gyűjtögetése illetve felhalmozása 

érdekében. 

A káprázat birodalmán csakis az Igazságból táplálkozás fog túlvinni bennünket, más út erre nem 

létezik.  

A minden tisztátalanságtól megszabadult lélek türelmes, higgadt, nyugodt, egyszerű, már csak tiszta 

gondolatai vannak, isteni szeretettel teljes. A tiszta lélek tehát a gondolkodásában is higgadt, 

beszédét is minden körülmények között fegyelmezni tudja, nem sokat beszélő, fölöslegesen 

egyáltalán nem beszélő. Az ilyen ember ugyanis az egoizmusát már legyőzte, és fegyelmezni tudja az 

érzékszerveit is. Mindent megfontoltan végez. Csak olyat cselekszik, ami szeretet és értelem teljes, 

ami mindenkinek csak a hasznára van, kárára pedig senkinek. 

Nekünk, Isten lelkeinek azt kellene mindig a tudtunkban tartanunk, hogy mi itt élvén is mindig Isten 

jelenlétében, Ővele egységben, és együtt is vagyunk, éspedig függetlenül még a jelen legdurvább 

anyagi körülményektől is. Úgy kellene tehát élnünk, mintha látnánk, vagy magunk fölött éreznénk a 

tevékenységeinket figyelő Atyánkat. 
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Az anyagi élet összes tevékenységét hozzájuk való ragaszkodás, kötődés nélkül kellene végeznünk. 

Mindig önérdek nélkül kell dolgoznunk, és minden egyéb mást cselekednünk is. Ha így teszünk, nem 

fogunk egymással versengeni semmiben sem, hanem helyette is már csak együttműködni fogunk 

egymással mindenben. Az emberekkel, dolgokkal, munkánkkal, eseményekkel kapcsolatban meg kell 

tehát változnunk. Csakis az önző énünknek végleges feladásával leszünk ugyanis teljesen mások, 

vagyis leszünk újra azok, akik valósággal vagyunk. Az ego érzetünknek gyengülnie kell, és végül az 

egónak el is kell tűnnie. 

A viselkedésünknek mindig természetesnek, minden feszélyezettségtől, és feszültségtől is mentesnek 

kellene lennie. Ehhez azonban le kell építenünk a hamis énünket. 
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Amikről még szintén jó lenne tudnunk 

Akkor valamire már jutottunk, amikor már képesek vagyunk megkülönböztetni egymástól a kettős 

természetünket, azaz magunkat jelenvaló (hús-vér) személyként, és teljességgel anyagtalan tudatos 

szellem és lélekként is. Ezt a „kettőt” most ugyan még egyként érezzük, de mégis megkülönböztetni 

tudjuk egymástól. 

Az ember szívében észlelt Isten és Isten-ország pedig már jó jel arra, hogy az ember már az igazulása 

útján van. Isten országa is ugyanis nem látható dolgokat, nem anyagi dolgokat jelent, vagyis még csak 

valami ragyogó fényenergiát sem. Ez a minden foton-özöntől is tehát teljesen mentes, és mégis az 

előbbi valamennyi fényrészecske fényénél is sokkal ragyogóbb világosságú „ország” ugyanis a 

Valóságos Szellem és Valóságos Igazság Teljessége az örök szeretetével, békéjével, és örömével. 

Istent és országát a velünk egy szívünkkel, a valóságos lényegi mivoltunkkal érezhetjük is. 

Feltétel nélkül az tud Isten után mindenkit és mindent szeretni, aki teljesen tisztában van vele, hogy 

itt is minden, ami van, és ami történik, az érte van, és érte történik, hogy örökösen csak jobb és jobb, 

azaz egy re magasabb tökéletességű lény legyen tőle. 

Az Istenéből való valódi lényünk, és a szintén igaz természetünk soha nem változhat, örökké az 

marad, ami. Aki szintén az egyetlen Isten hasonlatosságára ismeri az összes gondolatát (is), az vagy 

te. 

Az örök természet mulandóság alá vetett test nélküli természet, és ebben kellene szilárdan 

megmaradnunk, esetleges mulandó testet magunkra öltés során is. Az embernek ezt az igaz 

természetét kellene itt a mulandó valóságban élvén mintegy már újra is felismernie, megértenie, és 

megélnie is.  A testi cselekedetek, amik az érzékszervekkel érzékelhetőek is, mind a testhez, a 

testtudathoz, és a szintén születő és meghaló testi énhez, az egóhoz tartoznak, viszont ezeknek a 

cselekedeteknek az alanya a valódi én-tudatosságunk, aki és ami valóságos énként létezve és élve 

érthetjük és tapasztalhatjuk meg az igaz természetünket itt a jelen valóságban élvén is. 

A tárgyi gondolatok, érzések, dolgok, mind tárgyi elmei képzetek, tárgyi elmei képződmények. A 

szeplőtelenül tiszta, szellemi minőségű tudatos értelemből és értelemtől előállított mása, az ego (az 

eltárgyiasult én) „dolgozik” az előbbiekkel. Ha viszont a tiszta tudatosság (a tudatos szellemi tudat) 

összekeveri magát a hamis egóval (tudatos testi énjével), csak akkor lesz megint tiszta, ha kitisztul az 

egójából annak teljes megtisztításával és magába visszaolvasztásával. A tárgyi elmétől teljesen 

megtisztított tisztán szellemi minőségű, előbbi úton be is teljesedett tudatos tudat az Istennel egy 

tiszta tudatosság. 

Maga a tárgyi gondolat és gondolkodás is kötöttség az ember számára. Nekünk azonban, akik 

valósággal vagyunk, teljesen nyugodtnak kell megmaradnunk, minden előbbi gondolkozás nélkülinek 

kell lennünk, mert csak ez esetben fogunk mindent minden körülmények között úgy látni, ahogyan 

valósággal van. Ha az itt látottakról itteni gondolatokkal gondolkodni kezdünk, azzal máris torzítjuk a 

valóságukat, ilyenné, olyanná tesszük vele őket, vagyis az eredeti létállapotukból megmásítottá 

tesszük velük a már megvalósított dolgokat. Még csak az isteni önmagunkat is így (isteni 

nyugalommal) tapasztalhatjuk meg helyesen, és így tapasztalhatjuk meg helyesen az egónkat is, aki 

hol ilyennek, hol olyannak, hol ennek, hol annak képzeli magát, aki szintén szerez tapasztalatot 

magáról is.  Csak így nem fogunk elfeledkezni sem a valóságos magunkról, és azzal pedig már Istenről 

sem, Akivel egységben, és együtt is élünk. Ez esetben tehát már nincsen tárgyi „én”- gondolatunk 
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sem, Istennel viszont újra egységben, és együtt is vagyunk. Magunkat így már csak tárgyi gondolatok 

nélküli „ÉN-én”-nek, Istennel egységben élőknek tudhatjuk. 

Aki nem fog tudni uralkodni az egoizmusán, az leginkább csak kárt fog okozni és tenni másoknak, 

amivel meg magában teszi a legnagyobb kárt, és ezt még csak észre sem veszi. 

A bennünket irányító legnagyobb Erőnek (Istennek) előbb, vagy utóbb, de mindenképpen át kell 

adnunk a teljes magunkat, vagyis minden erőnket, mert az egónk e nélkül nem fog eltűnni, hanem 

továbbra is uralkodni fog rajtunk. 

Az ember legfelsőbb létállapota tehát az, ha a tárgyi egóját elveszíti, és már csak az Istennel tökéletes 

egységben élő önazonosságát éli meg. Ez a valódi énünk, az isteni énünk a mi igazi „szemünk” is, 

mellyel láthatjuk Istent a Teremtőnket „szemtől szembe” is. 

A Forrásába a teljes egészével bele is kell merülnie, vissza kell „olvadnia” az embernek (ehhez 

szeretetével egyező „hevűnek” is kell a Forrásával lennie), hogy újra egy (tökéletes egységben) 

lehessen Ővele a Szeretetnek és Lét és Életnek is nevezhető Istennel. Ha tudatosan merülünk bele 

Istenbe a Teremtőnkbe, akkor fel és megismerjük Istent, ha viszont nem tudatosan, hanem 

öntudatlanul vagyunk Istenben, akkor igazán még nem ismerhetjük, és így nem is ismerjük Őt még 

csak ahhoz sem, hogy Őbenne meg is állapodjunk. 

Amikor az ember tudatosan tudja, hogy Isten teremtménye, és hogy az örök megmaradását csak az 

biztosítja, ha a közvetlen isteni erő folyamosan átáramlik rajta, fog törekedni az isteni erőt mindig 

csak hasznosan használni, és gondolni arra is, hogy ezt az erőt állandóan növelje (is) magában is. Csak 

ez esetben igyekszik az ember Istent szeretni is, és lesz így az ereje annál nagyobb, minél inkább 

szeretetteljes minden tevékenysége.  

Nem elég magunkat jónak hinni és mondani, mert ez esetben még csak annyit tettünk, hogy a 

magunkba vett rosszat másokénak tulajdonítjuk, azaz rájuk vetítjük, mintegy „átruházzuk” őrájuk, 

egyben az értük való felelősséggel. Ha tehát nem úgy is cselekszünk, mint a valósággal jók (igazak), 

akkor a rossz éppen úgy bennünk (a „szív és lélek” mivoltunkban) marad, mint korábban is bennünk 

létezett, merthogy befogadtuk magunka. Ezzel azonban az embernek legnagyobb ellensége (a 

képletes „sárkánykígyója”) egymaga a rossz tulajdonságokkal is rendelkező egója, a hamis énje lesz, 

akitől viszont harccal, vele való életre-halálra megküzdéssel soha nem lehet megszabadulnunk, 

hanem mindig is csak isteni szeretettel tudhatjuk azt legyőzni, vagyis a már csakis az eredeti isteni 

tulajdonságainkkal élésünkkel megtestesülten is. Minden embernek tehát az isteni szeretetével 

kellene az egójával végleg „elbánnia”, vagyis minden rossz tulajdonságától, és vele egyben az egójától 

is megszabadulnia.  

Aki szellemi lélek már nincsen tudatában a világnak, vagyis a világ-tudatban többé nincsen benne 

(tudatával már nem a világ-tudatnak része), arra már nincsenek hatással a világnak szenvedései. A 

világ gyötrelmei, nyomorúsága, és annak még csak a keserűsége sem, többé már nem fogják még 

csak megérinteni sem, nem fogják befolyásolni semmiben sem. Az ilyen isteni lelket a világ már nem 

tudja foglalkoztatni, mivel az annak semmi próbálkozására nem fog reagálni, hanem egyszerűen csak 

hagyja, hogy tegye az is a dolgát, és ő ezt már csak szemlélni (figyelni) fogja, még ha él a teste is. 
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A kétségeink is mind a hamis énünkkel azonosulásunkból támadnak, vagyis a hamis én létrehozásával 

léteznek az életünkben. A hamis én létrehozásával tűnik valóságosnak minden kettős lényegű 

létrendszer is. 

Annyira soha ne foglaljuk el magunkat világi dolgokkal, hogy tőlük Istennel és dolgaival ne legyen 

semmi időnk foglalkozni, akár még csak gondolatban is. 

Akik gondolatban, szóban, és tettben is csak a tárgyi testi egészükkel foglalkoznak, azok mind 

nyomorúságot fognak teremteni maguknak. Az itt a földi élete során csak világi örömöket, csak érzéki 

élvezeteket kereső ember mind tehát előbb-utóbb igen nagy nyomorúságra fog jutni, mert 

azonosulván minden tárgyi minőséggel annak sorsában kell osztoznia, hacsak még időben észhez 

nem tér, és el nem oldódik tőle, újra már csak Istenre hallgatva. A nyomorúságot teremtő szellemi 

lelkeknek inkább kellene tehát maguknak is a teljes megtisztulásukon dolgozniuk. 

A minden tisztátalanságtól megszabadult lélek türelmes, higgadt, nyugodt, egyszerű, már csak tiszta 

gondolatai vannak, isteni szeretettel teljes. A tiszta lélek tehát a gondolkodásában is higgadt, 

beszédét is minden körülmények között fegyelmezni tudja, nem sokat beszélő, fölöslegesen 

egyáltalán nem beszélő. Az ilyen ember ugyanis az egoizmusát már legyőzte, és fegyelmezni tudja az 

érzékszerveit is. Mindent megfontoltan végez. Csak olyat cselekszik, ami szeretet és értelem teljes, 

ami mindenkinek csak a hasznára van, kárára pedig senkinek. 

Amik az emberi lelket beszennyezik, azok a szüntelen anyagi vágyak, a mohóság, az ellenszenv 

(ellenérzés), a rosszindulat, rosszakarat, gyűlölet, irigység, harag, düh, méltatlankodás, neheztelés, 

megvetés, mások megalázása, semmibe vevése, gőg, kevélység, arcátlanság, zsugoriság, fösvénység, 

szélhámoskodás, családság, csalás, másokat kihasználás, fondorlatosság, álnokság, gyalázatosság, 

kőszívűség, nyakasság, önhittség, önteltség, önzés, büszkeség, hivalkodás, hiúság, renyheség, restség, 

hanyagság, nemtörődömség, türelmetlenség, sértettség, hazugság, pökhendiség, dölyfösség,  

fennhéjázás, hazugság, zavarodottság. 

Ahhoz, hogy újra tiszták lehessünk, legelőször is az érzéki vágyainktól, a szenvedélyeinktől, és az 

ellenérzéseinktől, az ellenszenvünktől kell megszabadulnunk. Ezeket követően az önzésünket, 

önhittségünket, önteltségünket, és az örökös nyugtalanságunkat kell szintén végleg elhagynunk, majd 

pedig a szellemi és lelki vakságunktól és süketségünktől kell szintén végleg és teljesen 

megszabadulnunk. Végül pedig az fentebb és előbbiekben nem felsorolt szennyfoltjainkat kell még 

sorra mind eltávolítani magunkból és magunkról. Csak így ezektől már mindtől végleg elváltan 

kerülhetünk legvégül vissza egy már csak „létezem és élek”  örömteli létállapotba, az eredeti 

létállapotunkba, és vele kerülhetünk tökéletes egységbe, tökéletes kapcsolatba  a színtiszta Léttel és 

Élettel, vagyis az egyetlen Istennel, Akit mi is leginkább Örök Szeretetként, vagyis elmúlhatatlan és 

halhatatlan színtiszta Szeretetként tudhatunk felfogni. 

Az embernek nem kellene gondolkodnia, nem kellene elmélkednie, nem kellene képzelegnie, nem 

kellene semmit sem elemezgetnie, nem kellene semmit sem szólnia, nem kellene meditálnia sem, és 

ezzel máris közvetlen kapcsolatban, tökéletes egységben létezne és élne Istennel a színtiszta 

Szeretettel és Lét és Élettel, a Teremtőjével, Akiével egy a lét és élet érzete, és az efölötti szintén örök 

boldogsága is. Az embernek is minden előbbi értelemben teljesen „némának” kellene tehát lennie, 

ha Istenről szólni akarna akár még csak magának is. Istent ugyanis, Akivel mi tökéletes egységben 

létezünk és élünk, Akit a legjellemzőbben néma Csendként, vagyis hangtalan, szeretet és örömteli 
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Csendként lehetne itt kifejezni, ami minden zajtól mentes Csend tapasztalható a számunkra is.  Isten 

mondja is, hogy „Legyél csendben, és tudd, hogy (Én) vagyok (a Csend is).” Az Isten fel-és megismerés 

„helye” pedig az anyagtalan szellemi minőségű lélek mivoltunk, vagyis Istent nem a szellemi lelki 

magunkon kívül levő tárgyi valakiként, testként (földihez hasonló személyként) ismerhetjük meg. 

A magunk „vagyoksága” avagy „vansága” tapasztalata is mindig csak a „Csendben” elcsendesedve 

lehet meg, vagyis magunkat Istenben a VAGYOkban benne tudva lehet meg. (Csak a Forrásunkban 

tapasztalhatjuk meg magunkat, és magát Istent is, Akivel egyek vagyunk, de ettől még nem mi 

vagyunk az egyetlen Isten.) Istentől külön élvén csak hamis tapasztalatunk lehet magunkról, és így 

Istenről is. Ameddig tehát van domináns egónk, addig nincs, nem létezhet folyamatos (állandó) és 

valóságos Isten-tapasztalatunk sem, ami a szellemi lélek mivoltunknak, a valóságos énünknek a 

Valóságos Istent, az egyedül igazán valóságos ÉN-t tapasztalása, vagyis az egész Teljességével 

egyetemben megismerése és megértése, ami is Őtőle és Őáltala lesz meg nekünk, emberi lelkeinek, 

akik eredetileg tökéletes egységben éltünk Ővele. 

Isteni bölcsességgel bírónak, vagy ilyen bölcsességgel már újra is bírónak is pedig az az ember (lélek) 

nevezhető, aki nem csak tudja, hanem meg is éli azt, hogy ő nem a test, és így a testét már csak 

eszközeként használja a lelki cselekedetei itteni megnyilvánítására, magát pedig Isten eszközének 

tudja, akin keresztül (is) cselekedhet itt Isten az akarata szerint, vagyis, ha már semmilyen szinten 

nem azonosul a mulandó része egész teljességével, beleértve ide tehát a testi énjét is. 

A dühön, haragon, gőgön, irigységen, izgatottságon (idegességen, stresszen), minden 

zavarodottságon, félelmen, féltékenységen, aggodalmon csakis úgy tudhatunk úrrá lenni, vagyis 

velük már semmilyen szinten sem élni, velük egyáltalán nem élni, ha állhatatosan kitartunk az 

egyedül igaz Teremtőnk, és az Övével egyező természetünk, az isteni természetünk (valamennyi 

isteni tulajdonságunk) mellett, ami egyszerűen kifejezve mindig és minden körülmények, még az itt 

lehetséges legvadabb körülmények, legdurvább élethelyzetek között is csak isteni szeretetben és 

isteni szeretettel élés. 

A tisztán szellemi minőségű színtiszta és elmúlhatatlan szeretet, igazság, szabadság, boldogság, és 

béke az egész teljességükkel nekünk, embereknek is az Istenével egyező természetünk, és így ezeket 

a legkiválóbb örök értékeket illetve minőségeket itt élvén is soha nem „elérnünk” kellene, soha nem 

megvalósítanunk, azaz megteremtenünk, vagy éppen valakitől pénzért megvenni, vagy valakitől pénz 

nélkül megszerezni kellene magunknak. Ezek a minőségek ugyanis mind a mi lényünknek is az 

„összetevői”, mivelhogy eredetileg a Legfőbb Lény tulajdonságaiból valók a mi tulajdonságaink is. 
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A hazajutásod érdekében 

Mindig és mindenhol Istenben tudva magadat örökéletű lényként élj, és ne pedig helyette a tested 

tulajdonságaival élj, ne a tested gondolatait használd, ne korlátozd le magadat le a testedre, és a 

testeddel kapcsolatos eseményekre se. 

Soha ne a tested szemszögéből tekints a teljes egész valóságra, a mindenségre, és annak Központjára 

avagy Középpontjára se. 

Másnak tudatában már sohasem legyél, hanem egyedül csak Istennek Ővele egy Tudatában legyél 

benne.  

Ne lásd a másik embert (lelket) magadtól különbözőnek.  

Ne kötődj semennyire sem a világhoz és dolgaihoz, mondj le végleg erről, viszont ezzel a tested 

életéhez szükséges dolgokról nem kell lemondanod, mert kötelességed azt fenntartani, hogy 

feladatát az is elvégezni tudhassa. 

Legyél tisztában az isteni természeteddel, és már csak vele élj, azaz testiekkel már nem, hanem csak 

az isteni tulajdonságaiddal élj megtestesülten is. Folytass azonban világi tevékenységeket is (a tested 

végett szükség van arra is), de soha ne vágyjál világi dolgok, világi értékek után. (Ha vágysz rájuk, 

hozzájuk fogsz kötődni is.) 

Soha ne feledkezzél el róla, hogy magad is örök szeretet, örök boldogság, és még olyan más 

tökéletességek is vagy, mint amilyen a szintén valóságos (örök) szabadság, béke, és nyugalom is. 

Teljes meggyőződéssel legyél arról, aki előbbi eredetileg magad is vagy. Ne legyen ebben kétséged, 

és másban se kételkedjél, mert tudván (ismervén) ki vagy, és hogy ki Isten, már nem lehetnek 

kétségeid. 

Istennek teljesen átadott állapotban legyél mindenkor. 

Mindig tudd, hogy itt a halandó tested a cselekedeteidnek végrehajtója, vagyis, hogy itt tárgyilag nem 

te vagy a cselekvő, hanem a testedet eszközként használod ehhez, téged pedig Isten használ az 

eszközeként, akin keresztül is cselekedhet (szólhat is) Ő itt a tárgyi valóságban. 

Mondjál le az egódról, és figyelmeddel már csak a valóságos magad és Isten irányában fókuszáltan 

legyél, a világgal és dolgaival pedig érdemben már ne foglalkozzál. 

Ne képzeld azt, hogy az igaz hazádon kívül élsz, hanem tudd, hogy az eredeti létállapotodban vagy a 

megtestesülésed ellenére is. 

Mindig tisztán érezd Istent és a közvetlen istenit, de ne a külső érzékeiddel érezz tisztán, hanem a 

valóságos magaddal, a „szív és lélek” mivoltoddal. Valóságos tapasztalásod legyen tehát, és ne pedig 

hamis tapasztalatod. 

Mindig tartsd a tudatodban (szellemi eszedben, és, ha még létezik, akkor a fizikai tudatodban is), 

hogy itt élvén is Isten jelenlétében vagy, és, hogy Ővele egységben, és együtt is vagy, függetlenül 

minden, még a legdrasztikusabb anyagi, testi körülményektől is. 
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Amikor éppen a világot szemléled, akkor is a valódi magadnak tudatában, és azzal egyben Isten Ővele 

egy Tudatában legyél benne. Így ugyanis külsőleg már nem fogsz reagálni a világra, és a világ tetteire 

se. Ebben is meg kell állapodnod, ebben is állandósulnod kell, mint az Istenben megmaradásodban is. 

Mindig tudjad, hogy a világ valóságos, de nem igaz (örök) valóságú, és ezért nem szabad semennyire 

sem hozzá kötődnöd. 

Legyél azzal is tisztában, hogy csak a szellemi tudatlanságod teljes megszüntetésével lehet meg az 

isteni tudásod. Ezzel lesz ugyanis meg Istennek szellemi tudat mivoltunkkal való látása, és Istennek 

szintén ezen szellemi lélek mivoltunkban való tudatosan is megélése, vagyis Istennek magunkban 

érzése is. 

Ha pedig már csak isteni gondolatokkal élünk, akkor csak szeretet, béke, szabadság, szelídség, 

türelem, higgadtság, nyugalom, boldogság, öröm, derű, igazság lesz jellemző ránk, melyek Isten 

hasonlatosságára nekünk is a jellemzőink. Ezekkel az eredeti minőségeinkkel kell tehát tudnunk 

élnünk megtestesülten is. 

Éljünk hát mindig az előbbi isteni (szellemi) minőségű élet-, avagy lélekszemélyiségünk állandó, azaz 

soha nem változó tudatában, és ennek tudatában végezzünk minden cselekedetünket is, vagyis a 

szándékaink, gondolkodásunk, beszédünk, és tetteink is e szerintiek, Isten szerintiek legyenek. A 

világi tevékenységeinket se ettől az örök létállapotunktól elkülönülve folytassuk, vagyis akkor se 

véges létezőkként cselekedjünk, ha világi munkákat végzünk. A szellemi örök létünktől ne tekintsük 

tehát különbözőnek az itt megélhető anyagi életünket, és akkor a jelen anyagi életünket is Isten 

tudatos lelkeiként fogjuk élni, és ezen isteni mivoltunkat állandóan tapasztalni is fogjuk. Így pedig, 

vagyis már véletlenül sem testi emberként élve, biztosan számíthatunk arra is, hogy hamarosan haza 

fogunk jutni, azaz visszatérünk a kiindulópontunkba Istenhez. 

Az embernek tudatosan dolgoznia kell magán, hogy olyanná formálódhasson, aki Istennel 

állandóan kapcsolatban tud lenni, és Istentől többé már nem akar elválni. 

Az Istennel való újra egységbe kerülésre még lehetőleg itt a Földön élvén kellene eljutnunk, vagyis 

még itt a Földön kellene a teljes egészünkkel újra isteni szeretetnek lennünk. Az Istentől való 

igazságoknak megfelelően kellene gondolkodnunk. A legfontosabb életelvünknek az isteni 

szeretetnek kellene lennie. 

Drága barátom, ha az itt a hazajutásodhoz segítségül leírtakat mind megszívleled, vagyis a szíveddel 

felfogod, és meg is cselekszed, akkor már bizton remélheted célba jutottnak magadat, a még fizikai 

testben és testtel is élésed ellenére is. 
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A földi vagyon lefele irányba fog húzni 

Az Igaz Istenre és Fiára hallgass, és ne pedig az ezoterikus és spirituális „csodapókokra”, vagyis ne 

rájuk vágyjál, hanem jóval inkább minél hamarább válj meg, azaz válj el, oldódj el végleg minden 

földi vagyonodtól, ne is ragaszkodjál hozzájuk, és ne ragaszkodj még csak a magadnak, vagy 

magadnak is megszerzésükhöz sem, mert akár még ezzel is „odaveszhetsz”! 

Teljesen add fel az eddig valódinak hitt álláspontodat, mert így csak bolonddá fogod tenni magadat, 

vagyis még saját magadat is csak még jobban be fogod csapni. Szilárdan inkább állj meg abban az 

álláspontban, még inkább azonban azon létállapotodban, hogy te, mint tiszta szellemi, azaz isteni 

tudat, magad is a körülötted levő világnak „gyökere” vagy, vagyis a világ belőled és általad (is) van, 

éspedig benned is van, és nem pedig rajtad kívül található, mint azt te tévesen még mindig hiszed, 

illetve engedvén a látszanak (is), úgy látod is. A te igazságod (valóságod) tehát nem ez az utóbbi. A te 

igazságod ugyanis Istenéhez hasonlóan szintén a világteremtő igazság, és nem pedig a világtól, és az 

Igazságtól is való különállóságod. Jól vigyázz hát, mert a „fejsze” már a kézzelfogható „gyökerekre”, 

vagyis a „fák” (testek) fundamentumaira, azaz a te jelen mulandó testedet is felépítő öt elemre van 

irányítva. Mint ugyanis azt már magad is észrevehetted, ahogyan a testi emberek, éppen úgy már az 

öt elem is ádáz harcba kezdett egymással, köszönhetően az emberi rájuk is negatív (ártó, károsító, 

pusztító) módon hatásnak is. Ha pedig ezt még nem így látnád, csak nyugodtan nézz körül a világban, 

de akár csak a legközvetlenebb környezetedben is. 

Lásd hát végre már be, hogy a makulátlanul tiszta Szeretetnek, és színtiszta Lét és Életnek is 

nevezhető Istennel egységben lévén te vagy, belőled és általad (is) van, és bizony benned (a tiszta lét 

és élet-tudatosságodban) is van ez az egész megnyilvánulás. Minden tehát belőled is merült fel, és 

beléd is fog visszasüllyedni, azaz innen kívülről nézve is egyszerűen csak eltűnni, mint ahogyan azt a 

tenger hullámának tajtéka is teszi a hullámmal együtt a végtelen nagy vízben, mellyel ezek a 

minőségek az alapjaikkal egyek, és így mindhárman egységben vannak egymással.  

Te vagy ugyanakkor pedig a jelen mulandó világnak „megvilágítója” is, vagyis ahogyan ezt Jézus 

kifejezte: „ti vagyok a világnak világossága”.  

A megnyilvánult világ, a jelenségek világa még azonban a tiszta tudatosság játékaként is felfogható, 

mely játék révén a tiszta tudatosság mintegy kívülről nézve is megismerheti a teljes önmagát, vagyis 

a maga megnyilvánulatlan és megnyilvánult együttes egészét. A létező legnagyobb kézzel fogható 

„csoda” tehát maga ez az egész megnyilvánult világ (a jelen lét és életformák, a mulandó lét és 

életformák valósága) a benne megjelenülő „anyagi élettel” egyetemben! Ennek örvendeztek és 

„tapsoltak” egykoron tehát még a „gyermek lelkek” (és így bizony még te is!), míg Isten a Teremtő, és 

az Ő elébb teremtett örök világa helyett szerelembe nem estek vele, és bele nem estek abba, vagyis 

míg az eredeti valóságuk helyett ezzel a „játékkal” nem azonosultak, azaz míg abban benne nem 

maradtak. A „gyermek lelkek” (tiszta tudatos tiszta isteni lelkek, vagy egyszerűbben „tiszta 

tudatosságok”) beleveszekedtek tehát az anyagi valóságba, és abban elmerülvén el is vesztek abban, 

vagyis benne is rekedtek. Istennek köszönhetően azonban van már innét a tárgyi valóság egészéből 

szabadulás is, melynek jó hírét Jézus a Krisztus, vagyis maga a Jézusban láthatóvá lett Isten hozta el a 

számunkra. Mi is ugyanis Istennek azon gyermekei vagyunk, akik eme általunk is teremtett (isteni 

alapjaitól tovább teremtett) illuzórikus valóság képletes fogságába estek, éspedig maguknak 

köszönhetően, vagyis az azzal való meghasonulásuk illetve azonosulásuk révén, Istent az Atyjukat és 

az eredeti valóságukat pedig ezzel sokunk már véglegesen is elfelejtvén.  
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Még tehát itt élvén képesnek kell lennünk feladni minden itteni vagyonunkat (minden anyag és 

energia javunkat), amennyiben persze nem akarunk már örökre is az illuzórikus valóságnak tagjai 

lenni, vagyis mindörökre ebbe a jelen játékunkba bennfeledkezni, illetve azzal együtt egyszer majd 

már véglegesen is elveszni, azaz mint lelki személyiségek végleg elmúlni, már valósággal is meghalni. 

Drága barátom, amennyiben viszont te is valósággal élni, és nem pedig halni akarsz, egyet soha nem 

szabad még csak véletlenül sem elfelejtened az életjátékod során sem. Ez pedig az, hogy attól, hogy 

mi magunk is Ő vagyunk (az Ő egyedül igazán valóságos Személyéből való személyiségek vagyunk), 

még nem mi vagyunk az egyetlen Igaz Isten, a létező legnagyobb Hatalom, és ezért nekünk még csak 

eljátszanunk sem lehetne azzal, még csak gondolatban sem, hogy mi, a Teremtőtől „ember” nevet 

kapott teremtmények vagyunk az életnek és halálnak Urai. Ezzel (is) ugyanis szintén csak a vesztünkre 

lehetünk!  

Barátom, még egyszer figyelmeztelek, ne hallgass földi javaknak személyes magadnak megszerzését, 

illetve a megteremtését megtanító emberi és nem emberi tanítókra (a „tudatos teremtés” 

bajnokaira), akik azt is tanítják neked, hogy te vagy a Mindenható Isten, mert ez egyáltalán nem az 

Igaz Istentől, hanem egy csalással az Igaz Istennek helyébe lépni akaró hamis istentől, Istennek egy 

magát megrontotta szellemi hatalmasságától származó tanítás! 

  



27 
 

A hamis szeretet rosszat tesz 

A szeretet minden gondolatnak, és így minden megismerésnek, megértésnek is a feltétlen szüksége, 

de akár csak az ezekkel (ismeret, értés) való azonosulásnak is szüksége, vagyis még csak az 

azonosulásnak feltételét is a szeretet jelenti. Nincsen tehát sem gondolat, és így megismerés és 

megértés, azaz tapasztalás sem szeretet nélkül, ahogyan még csak hasonulás sincsen szeretet nélkül, 

vagyis még az utóbbihoz is szeretet kell, hogy megtegyük, mert még csak a tenni vágyáshoz is 

szeretetre van szükségünk, éspedig az igaz szeretetre, és nem pedig hamis szeretetre, mint amivel 

sajnos a legtöbb ember még mindig él az igaz szeretet helyett. 

Az ember manapság azonban már a szeretetét és gondoskodását is leginkább csak pénzzel, vagy azért 

vett ajándékokkal, tárgyi adományokkal fejezi ki, és nem pedig a cselekedeteivel. Az emberiségnek 

meg kellene szabadulnia nem csak a helytelen szeretetétől, hanem minden büszkeségétől és 

erőszakosságától is, mert e nélkül nem lesz igaz ismerete, igaz tudása, és hát, igaz szeretete se, és így 

tovább fejlődni sem fog, hanem inkább csak visszafejlődni. Az emberi szeretet arról ismerhető fel, 

hogy megbotránkoztató is tud lenni, a maga hasznát keresi, birtokolni akar, gonoszat is tud gondolni, 

örülni tud a hazugságnak, örülni tud mások kárának, el tud fogyni, el fog múlni. Ha tehát most jól 

belegondolunk, akkor, aki embertársainkat itt a világban jót tevőknek mondunk, azok a legnagyobb 

többségükben gonoszat tevők, még bizony a legtöbb erre-arra adakozó ember sem az isteni jót teszi 

akár csak az adakozásával is. 

Az emberek legtöbbjének sajnos még mindig inkább csak az előbbi hamis szeretete, önző szeretete, 

érdek szeretete van, mintsem már csak igaz szeretettel élne. Az emberek ugyanis a mai korban is 

tárgyi ajándékokkal, azok magas értékével, drágaságával fejezik ki, hogy a Valóságos Istennél 

mennyivel jobban szeretik, becsülik, tisztelik a megajándékozott testi családtagjaikat, rokonaikat, 

barátaikat, vagy az éppen látványosan, az adakozásnak közzététele, szétkürtölése mellett 

megajándékozott anyagiakban szegény embertársukat. Szinén az emberi többség pedig, mivel 

dicsvággyal, becsvággyal (is) „fűtöttek”, nem is csak elvárják, hanem egyenesen megkövetelik is, hogy 

ajándéktárgyakkal (köztük pénzzel, és egyéb más érmékkel, itt értékesnek tartott kacatokkal), 

dicsőítsék, kelleténél jobban is tiszteljék őket, hízelkedjenek a szintén létező önzésüknek azokkal is. 

Az embernek azonban még csak a mai műveltsége is egy külső máz, szintén magára aggatott 

tetszelgés, és bizony, ilyen a legtöbb embernek vallásossága, és a szintén tanított hite is. Az emberek 

még ezekkel is „felcicomázzák” magukat, mint ezt a testükre aggatott, rá festett, vagy 

belenyomkodott dolgokkal („csecsebecséikkel”) is teszik. Az önzése az embernek azonban olyan, mint 

a „szívét” (a valóságos lényegi, az isteni mivoltát) mardosó kígyó, mely azt (ha az isteni lélek el nem 

pusztítja, meg nem szünteti magában) végül el fogja pusztítani is. Az emberiség jelen szeretet és 

értelmi szintje inkább tehát még csak az ember becs- és dicsvágyát, és a tárgyi gazdagodásra, 

bővelkedésre való törekvését fejleszti. Így azonban majd a vele elért, a vele „kiharcolt” vagy 

„kivívott” tömérdek rossz fogja végül már csak valóban jó tettekre serkenteni az embert.  Az ember 

sajnos még mindig képtelen rá, hogy társainak és társaiban ártalma, vagyis azoknak és azokban 

kártétele nélkül elégítse ki a testi vágyait, anyagi kívánságait, és ezekben az ártalmakban és károkban 

bizony, a velük magának és magában a földöntúli életében okozott ártalmak is benne vannak. Még 

tehát mindig képtelen csak arra is, hogy magának se ártson. A szeretetlenség ugyanakkor pedig azért 

is létezik, mert a mai emberi tanítás elfojtja az ember valóságos jóra való hajlandóságát, mivel annak 

célja a társadalmi rangra jutás, a tekintély, és a másikakon uralkodás. 
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A valódi szeretet azonban soha nem olyan, mint az előbb bemutatott hamis szeretet. Az igaz szeretet 

soha nem a személyt tekinti, hanem az anyagtalan szellemi lelket, nem üt sebet, hanem minden 

sebet begyógyít, a maga számára nem keres, nem gyűjt semmit, Istenen kívül nincs szüksége 

semmire, mindig csak ad, éspedig mindig annyit, amennyit el tudnak venni, és így is kifogyhatatlan 

marad. Drága barátaim, mindenkit, még tehát a Teremtőnket is úgy kell szeretnünk, hogy semmiféle 

elvárást nem támasztunk érte. Ez a nem hamis, hanem az igaz szeretet. (Az igaz szeretnek semmi 

érzéki jellege nincsen.) 
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A kisfiú nem él külön az Apjától 

A csak a tévhitük szerint Istentől külön élő Isten gyermekek 

Az embernek nevezett lélek, ha úgy tudja, vagy csak hiszi is úgy, valósággal akkor sincsen elválasztva 

Istentől, ahogyan az érzékelhető élet teljessége, de annak legparányibb része sincsen elválasztva 

Istentől, mert akkor sem ez az élet, sem pedig az ember, mint maga is élő, nem létezne, és még csak 

nem is létezhetne. Az embernek (szellemi léleknek) a Krisztus életét (a közvetlen isteni életet) előbb 

vagy utóbb tehát mindenképpen el kell fogadnia Krisztusnak elfogadásával és magába gyakorlatilag is 

beengedésével, és az attól fogva már csak Krisztus szerinti és általi élésével, ha igazán az örök életet 

szeretné az itt a tárgyi személyében jelenlévő magának is. Az Isten Ővele egy Lelkéből való léleknek 

valójában tehát nincsen más választása, mint Krisztust magán keresztül megvalósítani (mert azzal 

Istennek itteni megvalósítása is megtörténik), vagy pedig mindörökre „elveszni”, azaz a 

mulandóságnak örökös tagjává lenni, és nem pedig Isten örökös (szintén örök-állandó fennmaradású) 

szellemi lelkének, aki Istennel Jézushoz hasonlóan örök, és maga által megbonthatatlan egységben 

van, és magával az Istennel tökéletes egységben élő Jézussal a Krisztussal is egységben van. A jelen 

helyzet azonban egyenlőre még az, hogy Krisztus az Istennel való tökéletes egysége révén minden 

emberben Maga is benne él (az Őneki is magunkba befogadása csak szimbolikus jellegű lehet, 

valójában az Ő részünkről elfogadásáról illetve elismeréséről van szó), csakhogy a legtöbb ember Őt 

még mindig elutasítja magától, vagy pedig továbbra sem engedi Őt cselekedni magában, mert magát 

a testi mivoltával meghasonulván még mindig Isten és Krisztusa elé helyezi, még ha ezt nem is úgy 

mondja vagy hiszi, akkor is. Ez tehát az ilyen emberek (lelkek) esetében egyszerűen csak változatlanul 

megmaradó tudatlanság és engedetlenség, amit kifejezhetjük úgy is, hogy Istennel szemben még 

mindig létező lázadás avagy ellenállás, azaz valóságos avagy igaz lényegi vonatkozásban is elkülönülés 

Istentől, és Isten ellenére tevés is. Mindig elsősorban maga tehát az ember akadályozza meg 

magának, hogy emberfiából újra Isten gyermekévé illetve fiává is válhasson az Isten akarata szerint. 

Pedig ha ez az át-, lényegében azonban visszaváltozás vele, Isten soha nem nélkülözhető segítségével 

már itt a földi élete során megtörténne, akkor attól fogva maga is már csak tiszta szellemi (isteni) lelki 

és teljes életet élne a jelen anyagi körülmények között, illetve ellenére is, vagyis ő Istennel ismét 

tökéletes egységbe kerülvén maga is megtehetné itt ugyanazt, amire az Isten képes, ahogyan ezt az 

Élet Teljességének is Isten után szintén nevezhető Jézus a Krisztus be is mutatta nekünk. Az emberek 

fiai mára azonban ehelyett olyan mélyre süllyedtek, hogy az életminőségük az állati szint alá került. 

Ha ugyanis az emberrel egynek is tartható emberi gondolkodást nem a bennünk lévő Krisztus vezeti 

illetve irányítja, akkor az egyre negatívabb irányt fog felvenni, vagyis azzal az ember alacsonyabb 

fokra fog kerülni, mint a vadállat, mely már igen alantas fokot a Bibliában a „fenevad” kifejezés 

jelképez. Ilyenkor tehát hiába van meg az embernek a mérhetetlen nagy tárgyi műveltsége, és az 

azzal elért technikai fejlettsége, a tárgyi (az őszerinte helyes) életfelfogása, azaz a magával az anyagi 

élettel kapcsolatos gondolkodása, és az abból következő cselekedetei, az élete semmiben sem fog 

különbözni a még egymást is legyilkoló fenevadakétól. Isten a Szeretet szemében ugyanis bármivel és 

bármiben is a másik rovására élni, vagy a másik kárára jól élni, de a másik életidejének bármilyen 

ártalommal, bántalmazással is történő megrövidítése is gyilkolásnak minősül, mely leöldöklés, és 

legyilkolás is tehát a vadállatok illetve fenevadak jellemző tulajdonsága és tevékenysége, és nem 

pedig a Szeretet Istennek emberéé, aki az Ő hasonlatosságára lett teremtve.  

Már tehát pusztán csak gondolatban is a bennünk lévő, Istent mint Szeretetet és Élet Teljességét 

magán keresztül megnyilvánító Krisztushoz kellene felemelkednünk, hogy azokat is már csak Ő 
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irányítsa, mert akkor a cselekedeteink sem lesznek mások, mint isteniek, azaz már tisztán csak 

szellemi és lelkiek, még bizony az itteni (anyagi) körülmények ellenére is. Az ember lényegében tehát 

így tudja Krisztust magán keresztül kinyilatkoztatni, vagyis Őt és Őáltala pedig már magát az Istent is 

magában, és magán mintegy keresztüljövően is, a másik emberekkel szellemileg megláttatni, 

megnyilvánítani már pusztán a cselekedetei alapján illetve révén is. Itt a Földön is pedig ennél 

nagyobb és nagyszerűbb élmény nem is érheti az embert, vagyis ehhez az Isten-láttatáshoz, és 

közvetlenül Istenhez tartozáshoz képest még az egész tárgyi világ anyagi értelemben vett egyszemélyi 

birtoklása is semmit jelent. A gondolkodásunkat is tökéletes szinkronba kell tehát hoznunk Annak 

gondolkodásával, Aki sok minden „más” (szellemi) mellett Magában az egész anyagi valóságot az 

alapjaiban létrehozta, mozgatja illetve élteti, irányítja is, és bizony fel is tudja minden korábbi 

létezésére utaló nyom vagy maradvány nélkül oszlatni akkor, amikor csak akarja, akár még a teljes 

egészében is. Az Isten magunkon keresztüli itteni megnyilvánítása számunkra tehát azért is fontos, 

mert az Atya tökéletességét kifejezésre juttatni jelenti ugyanis a magunk újra meglevő tökéletességét 

is.  

Valójában tehát a tudatunkkal egyetemben folyton csak a tárgyi valóságra fókuszálással lesz 

„veszett”, illetve veszik el a valódi „fajtudatunk”, az „árja-tudatunk” (a Legnemesebbtől, a vakítóan 

„Fehértől”, a Legtisztábbnak és Leghatalmasabbnak is nevezhető Istentől a Szellem és Lélektől való 

származásunk), vagyis annak tiszta tudása, hogy nem a testnek fiai, hanem mindnyájan az egyszerűen 

csak Szellemnek is nevezhető Istennek fiai vagyunk, és lépett illetve lép az Istennel való egységünk 

tudata helyébe az Istentől elkülönülten élésünk tudata, mely tárgyi tudattal vagyunk 

meghasonulásban, az Istennel való egységünk tudata, illetve annak itt  a jelen körülmények között is 

nyilvánvalóvá tétele, azaz kinyilvánítása helyett. Csakis tehát a tévhiteink révén fenntartott 

tudatlanságunknak és engedetlenségünknek köszönhetően érezzük és tudjuk magunkat Istennel nem 

együtt élő embereknek, vagyis gondoljuk magunkat inkább testi emberek test-fiainak (testi illetve 

formai leszármazottaknak), és nem pedig Isten a Szellem lélek-fiainak, azaz a Valóságos Isten 

„embernek” elnevezett gyermekeinek. 

Az Élet (Isten) titka lényegében tehát az, hogy Ő minden emberben, de magában az egész 

emberiségben is, az Ő egész Önmagát, a teljes egész, és egyedül igazán valóságos Lényeg mivoltát 

akarja, és ki is fogja fejezni. Krisztus révén ugyanis az „ember” a valójával (valóságos lényegével) 

testben megnyilatkozott Isten-gyermeke lett, akiben a csak Isten által megbontható egységük révén 

maga az Atya is kifejeződésre jut, amennyiben az Ő „gyermeke” újra minden körülmények között 

tökéletesen egy akaraton lesz, vagy pedig mindig is egy akaraton is maradt Ővele, mint ahogyan ezzel 

Jézus számunkra példaképpen, de anélkül is mindörökké van. Csakis tehát a nem csak Istenre és 

Fiára, Jézusra a Krisztusra figyelve és hallgatva beszerzett és elsajátított tévhiteink alapján tudjuk és 

érezzük magunkat Istentől külön élő embereknek, és nem pedig Isten vele együtt élő gyermekeinek 

illetve fiainak, akikben az Ővele való tökéletes egységük révén maga az Atya is kifejeződésre juthat az 

akarata szerint.  
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A tőlünk külön élő Isten csak mese 

Tőlünk külön élő Isten csak a világnak, a hamis vallásoknak, hamis hitszervezeteknek, és a hamis 

tanítóknak (hamis mestereknek) hívő elmékben létezik, és ezek ezt próbálják minden emberbe 

bele is sulykolni. A világ pedig ezt azzal tetőzi, hogy az embert tartja Mindenható Istennek. 

Az emberi elmék és a velük meghasonlott lelkek azzal is távol tartják magukat a Valóságos Istentől és 

az Ő Fiától, hogy az embertársaikat megválogatják, vagyis egyes embereket semmibe vesznek, 

másokat pedig magukkal egyetemben az Igaz Isten elé helyeznek, és, hogy továbbra is a nem szellemi 

természetük öntudatosságát, azaz változatlanul csak a tárgyi öntudatukat (a mulandó 

„vagyokságukat”) hajlandóak megélni. Ezek az igaz lelkiségüket megélni elfelejtett lelkek hiába 

látogatják tehát a testükhöz hasonlóan szintén felcicomázott templomaikat, és az ő maga is a 

testtudata szerint élő pásztoraikat, lelkészeiket, szellemi vezetőiket, még mindig mind az anyagtudati 

mivoltuk kiélésébe („kiteljesedésébe”) vannak belemerülve, vagyis igazán még nem hajlandóak 

foglalkozni a valódi (eredeti isteni) önmagukkal, és ennek hiányában pedig már az egyedül igaz 

Istennel sem. Továbbra is tehát mindig elsősorban a testi magukat, és a világi isteneket imádják, 

vagyis az Igaz Istent változatlanul a hátuk mögé utasítják, és bizony ezt teszik a szintén testi 

emberként élő „lelkipásztoraik”, „szellemi vezetőik”, és „mestereik” is, ma pedig már a tudatosságra, 

tudatos teremtésre tanító, már „tudatos teremtő” tevékenységet végző „spirituális” specialistáik, 

mint szintén szaktekintélyeik is, a ma is létező szintén sok önjelölt „írástudóval” egyetemben, akik a 

betűk mögé utasítják az Istent, és az Ő Fiát is. Ezen csodálatos tudású és képességű embereknek a 

„játéka” illetve tanítása mind tehát csak arra megy ki, hogy az Igaz Istentől és Fiától egyre jobban 

elidegenítsék, egyre inkább elkülönítsék, Őtőlük külön élésre kényszerítsék a lélektársaikat. (Azt 

kívánják tehát elérni, hogy azok is olyanok legyenek, mint amilyenek ők, és, hogy ezért még 

fizessenek is nekik.)   

A tiszta és tisztán szellemiről tudatlan ember nem akarja tehát elengedni azokat a dolgokat, melyeket 

az emberi gondolkodás teremtett a valósággal avagy valóságosan létező helyett, és ezért nem tud 

kapcsolatba lépni azzal, ami igaz valósággal van, azaz ami valóban örök. Az ember meghasonulván (és 

már azonosulván is) ugyanis a tárgyi tudatával egyszerűen félretolta mindazt, ami örök, és már csak a 

mulandóval és folyton változóval, és persze még az elmúlással illetve halállal foglalkozik, és nem 

pedig inkább, vagy minden idejében már csak a tiszta és halhatatlan szellemi minőségű élettel, aki 

eredetileg ő is volt, csak ezt már elfelejtette, a minden figyelmével már csak a mulandóra 

fókuszálásának, és a benne már el is merülésének köszönhetően, mely mulandó anyagba ezért 

viszont egyre jobban bele is süllyed. Az ember pedig az ez irányban kialakult makacs akaratának 

köszönhetően még teljesen is azonosulna az anyaggal, ha ettől a végzetes ballépésétől maga Isten 

nem mentené végül meg. Ami tehát a tárgyi, azaz mulandó létezést megelőzően, éspedig örök 

fennmaradással van, abban kellene az embernek elmerülnie, és nem pedig az anyagban egyre 

jobban, amit csakis a vesztére tehet. A kárt mindig is tehát az ember maga hozza bizony, még magára 

is, vagyis az örök, és örökké csak gyönyörűséges, azaz minden kártól és ártalomtól, és minden 

mulandótól is mentes, azaz tiszta szellemi (közvetlen isteni) életből mindig is maga helyezi magát 

bele a kárhozat világába (olyan mulandó világokba, melyekben a benne élőkben, és magukban a 

világokban is kárt lehet tenni) , és ahelyett, hogy maga is az onnét való megmenekülésén dolgozna, 

egyre mélyebbre süllyed el benne. 

Az Igaz Istentől a saját akaratára „elpártolt”, vagyis az Isten-hasonlatosságát feladva inkább az 

anyaggal meghasonlott lélek még tehát mindig nem akarja megérteni, hogy az Istenre hasonlító 
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ember soha nem önközpontú, nem önérdekű, nem önző, de még csak nem is önmagába zárkózott, 

hanem mindig, és minden körülmények között is, a teljes isteni magát adja Isten minden egyes 

világos értelmű, de világos értelemmel még semmilyen szinten sem rendelkező teremtménye 

számára is, ahogyan ezt maga az Isten mindörökké teszi. Az Istenre hasonlító ember ugyanakkor 

pedig ártóan vagy bántóan, és akár csak magának kedvezőleg is, senki és semmi irányában nem lép 

fel, hanem mindenki és minden felé válogatás nélkül a teljes és teljesen önzetlen szeretetével fordul, 

és e legfontosabbat is szüntelenül csak adja, ahogyan azt a teljes lényegével teszi, mely teljes lényeg 

is tehát nem más, mint maga ez a tökéletesen tiszta isteni szeretet. 

Aki viszont azt beszéli, hogy ő meg fog halni, az még nem az előbbi örök szeretetben, hanem még 

folyamatosan és változatlanul a bűnben és bűnnek él, mely örök szeretettől és élettől őt távol tartó 

bűnös életnek viszont nincs is, de nem is lehet más zsoldja, mint a halál. Az így gondolkodó ember 

tehát még változatlanul a bűn embere, és nem pedig az Isten embere, mely Isten-embernek az Isten 

adománya az örök élet, mely életet Krisztus révén az ember mintegy már újra is megkap, illetve kap 

vissza az Atyától, így már örökös jelleggel. A Krisztus név ugyanis az Istentől nem elválasztott, azaz 

Őtőle nem elkülönülten élő embert is jelenti, mely Isten-embert minden ember megvalósíthat, azaz 

kinyilatkoztathat a Krisztus Jézuséhoz teljesen hasonló életével illetve életvitelével. Ezzel lesz tehát az 

ő élete is krisztusi, vagyis maga Krisztus a Megváltó Isten által éltetetten újra isteni, azaz örökösen is 

örök („örökkön örök”). Az igazán krisztusi embernek pedig példának kellene lennie a többi hívő és 

nem hívő ember számára beszédben, magaviseletben, szeretetben, lényegében tehát teljes lélekben, 

az élő hitben, és lelki tisztaságban is. A számunkra egyben magát az Istent is jelentő Jézus a Krisztus 

(a Megváltó Isten) szellemileg van tehát benne a már nem a bűnben, és nem a testért élő lélekben, 

vagyis Ő a tárgyi szemekkel is láthatott, azaz a látszólagos „eltávozása” ellenére is jelen van az élő 

hitű emberben a bűnös világnak végéig, aki érzékeli is Krisztusnak jelenlétét magában, és a másik 

emberekben is, akikben Krisztus szintén állandó „lakozást” tudott venni. Ilyenkor pedig az ember már 

a Krisztussal való tökéletes egysége megvalósulásának, és azzal egyben az Istennel is való ugyanezen 

egysége megvalósulása folyamatában is van. Így leszünk tehát „mindhárman”, és mi élő hitű emberek 

is egymással is egyek. 

Az emberek azonban az előbbiekben mára szinte már mind megtévesztettek, vagyis az igazságtól 

eltévelyítettek lettek. Inkább szeretik és hiszik ugyanis a hazugságokat és igazságtalanságokat, 

mintsem már csak magát az Igazságot és az Ő igazságait. Pedig Isten azt akarja, hogy minden ember 

újra örökké és valóban boldog legyen („üdvözüljön”), és az Igazság (aki is tehát Ő) teljes ismeretére 

eljusson ebből a jelen tárgyi (mulandó) nézőpontból is. Az emberek sajnos azonban még mindig nem 

ezeket akarják, hanem azt teszik, amit Isten az itteni viselkedésüket jól ismervén előre megmondott, 

hogy most az utolsó időben tenni fognak. Feladják tehát az élő hitüket, vagyis hitető és gonosz lelkek 

tanításaira inkább fognak figyelni, mintsem az egyedül helyes isteni tanításra. 

Ember, ha tehát kárt már egyáltalán nem, hanem már mindig csak az igazán jót akarod akár csak 

magadnak is, akkor semmit ne tegyél önzésből, dicsőségvágyból, hiúságból, érdekből, vagyis soha ne 

a magad, és a szűkebb-bővebb érdekcsoportod hasznára gondolkozzál, szóljál és dolgozzál, hanem 

már mindig csak Isten dicsőségére és hasznára tegyél kivétel nélkül mindent. 

Hagyományokat, divatot se kövess, ne a mulandó világra tekintgess, hanem már csak Krisztusra a 

Megváltó Istenre figyelj, minden világi dolgod közepette is. Krisztus Jézus legyen tehát a mérce 
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minden világi dolgodban is, és soha ne pedig saját magad, vagy a másik emberek, vagy ezeknek akár 

csak elképzelése is. (Bizony, egyedül Krisztus a te Mestered, és bizony a megmentőd is!) 

Élj benne a világban is, míg Isten a testedet is élteti, de ezt úgy tedd, hogy a valódi magaddal többé 

már ne a világ vonzásában, ne a világ erőterében létezzél, hanem már mindig csak Isten 

legközvetlenebb erejében, a felülmúlhatatlan erejű szellemi vonzásában, vagyis már mintegy újra is 

csak magában Istenben a Szeretetben, azaz már soha többé kívüle, Őtőle tehát többé már nem 

elkülönülten, hanem Ővele örökre egységben. Ez esetben ugyanis már nem is csak hinni, hanem 

bizonyossággal tudni, és valósággal is megélni fogod, hogy Isten és ember Jézusnak köszönhetően 

örökké egy az örök életben. Ember végre már találd meg magadban az Örök Szeretetet! 
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Az igazságnál nincsen egyszerűbb 

…az innét nézve bonyolult nagyon is egyszerű 

A valóságos igazság avagy igaz valóság a végtelensége és határtalansága ellenére is végtelenül 

egyszerű, még csak megfogalmazni sem kell, hogy mi, mert már csak az is mássá teszi, mint ami a 

valójában illetve valójával, azaz valósággal. Csak már a megfogalmazása is torzítva adja elő a 

valóságát, mert az is csak egy elképzelésnek minősül róla. Személyesen Maga a Való Igazság, az 

egyetlen Valóságos Lényeg, az egyetlen Igaz Középpont is pedig örök állandóság, örök első 

állandóság, nem cselekvés, és még csak aktualitás sem, hanem örök állandóan „Az”, Aki és Ami, 

vagyis kezdettelen és végtelen, elmúlhatatlan Lét-ez-Ő és Él(et)-Ő, Aki és Ami egyszerűen csak VAN, 

és így gondolatokkal és szavakkal igazán nincs is mit tudni Őróla, mert „Az” azzal szintén már csak egy 

elképzelés lenne Őróla is. Ettől a határtalan és végtelen EGY ÉN-től, és az Ővele egy egész 

Teljességétől pedig valósággal elkülönülten semmi nem létezik, vagyis valósággal, azaz mindörökkön 

örökké csak „Ez” az EGY van, és Őrajta kívül nincsen senki és semmi más.  

Az embernek viszont óriási hibája még mindig, hogy a Valóságos Igazságot nem önmagában, hanem 

magán kívül lévő jegyekben, fogalmakban, írásokban, tudományos, filozofikus értekezésekben, 

jelenségekben, jelekben, tárgyi történésekben keresi, azokban akarja megtalálni, pedig a kulcs is az 

igazsághoz nem más, mint a maga szellemi lélek mivoltának teljes ismerete és érzete. Ameddig pedig 

még valamit is megfogalmazunk azzal kapcsolatban, hogy mi a Valóság, mi az Igazság, addig még nem 

Vele fogjuk szembetalálni magunkat, hanem mindig csak a Róla alkotott elképzeléseinkkel, melyek 

még mások, mint a Valóság avagy Igazság örök állandóan van. Az Abszolút Igazságnak is nevezhető 

ugyanis akár csak „Istennek” kimondva sem azt jelenti,  Aki és Ami Ő valójában, ahogyan Ő valósággal 

VAN. A legjobb azonban, amit tehetünk, hogy semmit sem elkülönülten tudni (ismerni) a végtelenül 

nagy Teljességtől és Középpontjától, hanem Ővele egységben és együtt is mindig rálátással lenni az 

egész Teljességére (is), „Annak” is részteljességeként, vagyis szintén határtalan és végtelen isteni 

„tudatosságként” (isteni tudatos Isten-tudat egészként), és csakis így van igazán értelme élnünk akár 

csak a jelen mulandó életet, a földi életet is. Ehhez azonban nekünk, egyszerűen kifejezve „isteni 

tudatoknak” először is fel kellene ébrednünk. A valóságos szellemi öntudatunkra kellene még tehát 

lehetőleg itt a földi életünk során ébrednünk, éspedig közvetlen isteni segítséget kérve ehhez is. 

Az ébredés és megvilágosodás vonatkozásban is azonban meg kellene már értenünk, hogy ezek 

valósággal soha nem a jelen elménk, a tárgyi elménk, a tárgyi tudatunk részéről vannak, még ha az 

magának, vagy magáénak is tulajdonítja ezeket is, hanem csakis a teljességgel anyagtalan Lét és Élet- 

tudat, az Isten-tudat mivoltunk részéről, aki Isten (Lét és Élet) makulátlanul tiszta Tudatos 

Személyéből (Önazonosságából) való, hasonlóan tiszta, és szintén tisztán szellemi minőségű 

életszemélyiség (VAGYOKból való „vagyok”). Az igaz, vagyis az örök és változatlan önazonossága (az 

Istenéből való valóságos én-tudata) felől mindig tudatos ember az éber ember, aki  tehát már újra 

tisztában van vele, hogy valójában ki és mi ő, vagyis teljes meggyőződése, teljes világossága, azaz 

kétségkívüli megértése is van e felől, és természetesen a Teremtője felől is.  

Az előbb egyszerűen csak „Isten-tudatnak” leírt ember végül pedig majd azzal békél is meg, és lesz az 

ugyanakkor az elmondhatatlan örömére is, ha már érzékszervek nélkül érzi, azaz még a testében élve 

így meg is éli, hogy ő vég nélkül létezik és él, és hogy ebben az égvilágon semmit nem változik, vagyis, 

hogy minden körülmények között ebben az örök állandó, azaz igaz létállapotban van. Valójában 

azonban odáig kellene eljutnunk, hogy magunkat testetlen szellemi, azaz közvetlen isteni lényként 
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érezve éreznünk kellene formanélküli lényként Istent, Akivel tökéletes egységben és együtt is érezzük 

magunkat. Ami azonban már a teljes ismerete előtt is a legvalóságosabb valóság lehetne a 

számunkra: Istent hallani tárgyi hallószerv és tárgyi tudat, azaz tárgyi érzékszervek használata nélkül 

először ideiglenes, aztán pedig már állandó jelleggel is. 

Nekünk, „ember”-nek elnevezett Lét és Élet-tudatoknak is egész egyszerűen tehát Isten bennünk és 

körülöttünk állandó jelenlétének tudatával kellene élnünk itt a jelen valóságban, a jelenségvilágban 

is, vagyis itt a földi életben is azzal a tudattal, annak világos tudatában kellene lennünk, hogy amiket 

mondunk és teszünk, azokat mind Isten szemeláttára, és füle hallatára tesszük és mondjuk, vagyis 

hogy Őelőtte még nem is csak a gondolatinkat, hanem a szándékainkat sem tudhatjuk eltitkolni. 

Ugyanekkor pedig annak tudatában is kellene lennünk, hogy ennek tudatát semmi nem lehet képes a 

számunkra meggyengíteni, és elfeledtetni sem velünk. Isten eme képessége, és ugyanígy a szeretete, 

hatalma, ereje felől ugyanis nem lehet bennünk semmi kétség, ahogyan az Ő „egyszerűsége” felől 

sem. Csakis ugyanis a jelen mulandó nézetből tűnik bonyolultnak, azaz nehezen megismerhetőnek és 

megérthetőnek Ő az Ő egész Teljességével, Ami Teljesség is Ő. Isten azonban még ebben is a 

segítségünkre lesz, ha kérjük Őt, hogy a jelen nézetből is ismertesse meg velünk Magát teljesen is, 

vagyis egyetemben az Ő egész Teljességével. Az „Egy-szerű”, vagyis az egyetlenegy Isten, az 

egyetlenegy Teljes Igazság, ha már csak erre törekszünk, és őszinte alázattal kérjük Tőle, meg is fogja 

ezt nekünk is tenni, mint ahogyan ezt már sok lélektársunknak ugyanerre megtette. 
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Az isteni természetünkkel kellene élnünk itt is 

Nekünk, emberi lelkeknek isteni természetünk az örök és teljes boldogság is, és ezt a boldogságunkat, 

mint az ugyanezen örök szellemi minőségű lét- és életörömünket sem, valósággal el sem veszíthetjük, 

hanem csak itt önakaratra választhatjuk helyettük a csak külsődleges boldogsággal és örömmel élést, 

de mindig csak ideiglenes, vagyis időleges jelleggel. Ez a jelen boldogság és öröm viszont elveszíthető, 

és ezek, bizony, mint ahogyan jönnek, úgy hamar el is illannak, vagyis el is tűnnek (kezdetük és végük 

van), és nem pedig örök állandó fennmaradásúak, mint az egész tiszta eredeti természetünk. Az 

ember az eredeti természetében, a lényegi, azaz isteni természetében soha és semmiben nem 

lekorlátozott, teljesen szabad, teljesen mentes minden korlátozástól, viszont, ha Istentől elfordul, 

mert Istentől külön, vagyis teljesen önállóan akar élni, akkor az Istentől a maga részéről elválásával 

maga korlátozza le magát. 

Ha tehát az Istentől elkülönülten élésünkből a magunk részéről is újra igazodni akarunk Istenhez, 

akkor a legjobban úgy tehetjük, ha azt az ember Jézus példájára tesszük. Lehet viszont igazodunk 

Őhozzá önállóan is, vagyis a magunk elképzelése szerint, vagy a szemünkben Istenhez hű emberek, és 

az emberek szemében szent emberek példái szerint is. Lehet azonban igazodni Istenhez isteni 

szeretettel, és zokszó nélkül elviselt szenvedésekkel, és lehet ezt tennünk egyenesen Istentől való 

bölcsességeknek, igazságoknak megismerésével, vagyis az Őróla és az Ő egész Teljességéről szóló 

isteni értelmi tudásnak elsajátításával is. Leginkább pedig azzal igazodhatunk Istenhez, és juthatunk is 

el révén mintegy már újra, és meg is újultan is örök életre, ha az Istennek szellemi testileg képmása 

Krisztusnak valamennyi isteni tulajdonságait sajátítjuk el, amik révén (végül is tehát Krisztus által) 

formálódhatunk magunk is újra Istennek képmásaivá, aminek lettünk eredetileg teremtve.  

Ugyanakkor pedig túl is kell lépnünk minden végesen már csak azért is, mert így a véges dolgok, az 

itteni érzéktárgyak többé már nem hathatnak ránk, nem befolyásolhatnak bennünket, szellemi, azaz 

isteni lelkeket, akik valósággal vagyunk. Arra kellene tehát mintegy már ismételten is eljutnunk, hogy 

a teljes lényünk léte, élete, tudása, szándéka, és cselekedetei is mind Istenből eredőek, mert akkor 

vagyunk megint Istenben és Istennel, és ilyenkor már nekünk szellemileg és lelkileg senki, és semmi 

sem árthat semmivel, merthogy így egyek is vagyunk, és együtt is vagyunk a sérthetetlen, változatlan, 

és megváltoztathatatlan Istennel. Ez esetben (Krisztusa révén újra közvetlen kapcsolatba kerülvén 

Istennel) tehát mi, szellemi lelkek többé már szenvedni sem fogunk, viszont a még élő testünknek a 

többi magukat nem Istenhez, hanem az Ő ellenzőjéhez elkötelezett teremtmények továbbra is 

árthatnak, a test továbbra is fog szenvedni, és azt ezek a teremtmények (Istennek és nekünk is az 

ellenzőink) akár még meg is ölhetik Isten emberölési tilalma ellenére is, mivelhogy ők még csak azt 

sem veszik figyelembe, az Istentől a magát megrontása után „lázadó” nevet kapott főjüket követve 

Isten helyett, akihez pártoltak át Istentől. 

Istenről azonban az előbbieknek is jó megértéhez azt is tudnunk kell, hogy Ő valósággal 

megoszthatatlan EGY mind önmagában, mind pedig az egész Teljességében, Ami is Ő, mert Isten 

minden, még tehát a mulandó fennmaradású teremtései és teremtményei is Ő, mivel a lényegével, 

és teljes egészével is, az is mind Őbelőle és Őáltala való. Isten az elsődlegesnek és legfontosabbnak 

(is) mindig megmaradó Szeretet ki és mivoltát követően nevezhető szintén önmagától való, és 

szintén színtiszta Létnek, avagy Lét-Szellemnek is, Aki a Lét mivoltával egyszerre ÉL is, vagyis egyetlen 

Egységként az ugyanolyan tiszta Élet (Szent Lélek) is, Aki Lét és Élettől (Szellem és Lélektől) van tehát 

az egész létezés és élet, és benne minden szintén Őbelőle és Őáltala teremtett létező és élő is, így 

tehát még az embernek nevezett „élő lélek” is. 
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Az elébb leírni próbált Isten valójában a számtalan sok, de Ő mégis valamennyit ismerő, és számon is 

tartott értelmes teremtményén keresztül juttatja kifejezésre Magát, az abszolút Személyét, vagyis 

rajtuk keresztül mutatja meg (nyilvánítja ki) a teljes arculatát, amit azok együttesen tükröznek vissza 

Őfelé magukkal, és így Ő őbennük egyenként, a közösségeikben, és a mindösszes közösségükben 

(egységükben) is megláthatja a teljes egész Magát, és a teljes egészét megláthatja a teremtett 

dolgaiban is (melyek is számára mind élők), vagyis a bennünket itt körülvevő természetben, a 

Földben, és a „nagyuniverzumban” is. 

Mindenkiben, minden élőlényben, és minden dologban is tehát az egyedül és igazán „Szentet” a 

Szeretet és a szintén színtiszta, avagy makulátlanul tiszta Létet és Életet (Istent) kellene tehát 

szeretnünk, mivelhogy Ő az Alapja, Lényege, Középpontja (esetleg még Tengelye) minden létezőnek 

és élőnek, ahogyan a végtelenségében is teljes egész Magának is. Egyedül azonban az embernek 

elnevezett lelke az, aki legkisebb értelmes teremtményén keresztül Isten a teljes egészével 

megnyilváníthatja, vagyis közölheti a személyes Magát testileg egyetemben az egész Teljességével, 

vagyis erre még az angyalait az embernél magasabb teremtményeit sem tette képessé, akik Őt 

magukkal szintén képviselni hivatottak az egész mindenségben, mint a még magasabb szellemiségei, 

vagyis istenségei is. 

Azért tehát, hogy újra betölthessük az előbbi hivatásunkat, kivétel nélkül mindent el kell távolítanunk 

magunkból, és le kell vetnünk magunkról, ami nem közvetlenül isteni, vagyis még a nem közvetlenül 

isteni énségünket is az egész teljességével el kell hagynunk, vagyis csakis isteni tulajdonságaink 

lehetnek, és csak azokkal kell magunkat (az isteni én mivoltunkat, a „szív és lélek” mivoltunkat) 

„felruháznunk” is. Kivétel nélkül minden végesből ki kell tehát teljesen tisztulnunk, minden nem 

tökéletestől el, és meg is kell válnunk. Olyan egyezőeknek kell ugyanis lennünk Istennel, mint a 

tengernek egyetlen csepp vize is van a tengerrel, amiből az való, vagyis amiből van a származása is. 

Az ember Istenben annál gazdagabb, és annál örömtelibb is lesz, ha itt már semmije nem lesz, vagyis 

ha itt a jelen valóságban, Istennek mulandó valóságában már semmit sem birtokol, semmit nem tart 

„enyémnek”, vagyis a magáénak, és így már semmi itteni dologhoz nem kötődik hozzá semmilyen 

szinten sem. Csakis így lehet ugyanis meg mindene, azaz, ha végleg eloldódik és elválik minden 

anyagtól és anyagitól (még a most éppen legkedveltebb „energiáitól”, és azoknak végtelen látszatú 

teljes egész rezgő rendszerétől is), és valósággal már még csak kedvét sem leli a földi javakban, a földi 

értékekben, és még csak a kozmosz béliekben sem, lesz meg a magában megtalált Istennel újra a 

mindene is. 

Mi azonban, most a Földön élő lelkek is, ugyan magunkból kiindulva a gondolatainkkal adhatunk az 

egész tárgyi valóság, a tárgyi szemekkel látható valóság létezésének igaz valóságot, vagyis 

elképzelhetjük ezt az egész jelen valóságot, a mulandó formáknak teljes egész világát igaz valóságnak 

is, de attól ez még nem lesz az. Isten ugyanis valamennyi valóságának az alapját (fundamentumát) az 

egészével Maga teremtette, és így vannak örök fennmaradásúnak teremtett, és vannak nem örök 

fennmaradásúnak teremtett valóságok (valóságszintek) is, melyek a rájuk kiszabta szintén teremtett 

mulandó időnek beteljesedésével (elteltével) végleg megszűnnek létezni, vagyis szét fognak foszlani 

és fel fognak oldódni Isten legtisztább szellemi minőségében, semmi nyomukat nem hátrahagyva, 

amennyiben esetleg Isten nem másképpen döntene felőlük, mint ezt most először is a Földdel kívánja 

megtenni, mely az egész tárgyi valóságát, az innét végtelennek látszó mulandóság világ-egészét, a 

tárgyi világot, az egész rezgő-mozgó világot reprezentálja magával. Itt a Földön is tehát, és az egész 
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látható világegyetemben is minden valóságos (a  Valóságból és Valóságtól, azaz Istentől való), viszont 

róluk azt is állandóan az eszünkben is benne kell tartanunk, hogy nem igaz, vagyis nem örök 

valóságúak, ahogyan az egész fizikai testi rendszerünk, és így még csak a legfinomabb energiákból 

álló testünk sem az, hanem kezdetük és végük van, és így végesek, nem örök fennmaradásúak, még 

ha az emberi tárgyi tudománnyal a vallások után már a modern ezoterikus körök, és egyéb más 

„spirituális” tudósok, szaktekintélyek is karöltve („minden energia”, és „minden rezgés”, még 

önmagában Isten, és a közvetlen isteni is frekvenciaszinten és szinttel működő minőség) most éppen 

ezt akarják velünk elhitetni sem.  

A legtöbb ember sajnos még mindig tudatlan felőle (is), hogy az érzelmileg is rezgő-mozgó személy-

tudatosság nélkül vagyunk az igazi avagy igaz (örök, rendületlenül, rezzenetlenül fennálló) magunk, 

vagyis, hogy nem a jelen érzelgős tudatos személy mivoltunk az igazságunk, hanem az éppen, hogy a 

hamis mivoltunk, akit isteni segítséggel végleg eltüntetnünk lenne szükséges ( a „Tűz tavával” 

egységes) magunkba nyomtalanul  illetve maradéktalanul beleolvasztásával, hogy újra csak az igaz 

mivoltunkkal, a valóságos  lényegi önazonosságunkkal élhessünk minden, eredetitől más 

körülmények között, például a jelen „Föld” nevet kapott energiarendszerben is, mely rendszer is, 

mint az egész tárgyi valóság, elektromos és mágneses mezőkből (terekből) áll. A tudatos személy-

tudatunkat tudatostól, vagyis a tárgyi minőségű értelmes tudatos tudatunkat mozdulatlanságra 

kellene tehát késztetnünk, meg kellene teljesen tisztítanunk, és vissza kellene az egészével vonnunk 

magunkba, az anyagtalan és energiátlan forrásába, éspedig közvetlen isteni segítséggel, mivelhogy 

ehhez nekünk már nincsen elegendő tiszta szellemi erőnk. A tárgyi személyünknek mindenképpen 

tehát meg kell szűnnie lenni, mivel kettős lényeggel lehetetlen számunkra az örök életünket élnünk, 

lehetetlen újra az isteni természetünkkel élnünk. Hozzá a tárgyi személyünktől tehát 

mindenféleképpen, vagyis, ha az életünkben egyetlenegyszer alkalmazott erőszaknak árán is, de 

végleg meg kell szabadulnunk. Ezt Isten a Teremtőnk nekünk, lelkeinek, Jézus tárgyi testének 

megfeszítésével látta jónak szimbolizálni, hogy ezzel minél több lelkét megmenthesse attól, hogy az 

örök halál létállapotába kerüljenek és maradjanak, vagyis, hogy örökre már csak kárhozatalra (a nem 

jónak megnyilvánítására) legyenek „jók”, aminek rossz, helytelen mivoltát a révükön tapasztalhatják 

meg a gyermek lelkei, vagyis az elbukásuk óta még haza nem tért, és az újonnan („frissen”) szült 

lelkei is, akik a jót és rosszat hozzá még nem eléggé fejletten akarják megismerni és megtapasztalni. A 

jót, a tökéletest ugyanis így (a rossznak révén) lehet teljesen és tökéletesen megismerni és 

megérteni, és értékelni, becsülni is. 

Ahhoz, hogy az előbbiekkel, és mintegy már újfent is, teljesen tisztában legyünk, egész egyszerűen 

csak meg kellene tagadnunk, hogy véges létezők vagyunk, és már csak a (az örökéletű isteni 

mivoltunk, az isteni természetünk) szerint kellene élnünk itt a jelen durva fizikai körülmények között 

is. Jézus is ezt mondta a „tagadd meg magadat, ha (igazán) élni akarsz” szavaival, Aki le is példázta 

nekünk, hogy hogyan is kellene itt élnie egy örök életű isteni (azaz szellemi) léleknek, vagyis, hogy 

hogyan él az igaz ember, a tiszta ember, a valóságos ember, az örök életű szellemi ember, vagyis a 

Szent Isten szent embere, az Istenember itt a Földön, és minden más fizikai,  és nem mulandó 

körülmények között is. 

Drága barátom, hogy újra az Istenével egyező természettel élhess, legyél teljesen hasonló Őhozzá, 

vagyis mindenben igazodj Jézushoz a Krisztushoz, és a teljes egész mivoltoddal legyél csendben 

Krisztusban, mert amint a „szívünkben”, a valóságos lényegi mivoltunkban, úgy  az elménkben is az 

abszolút nyugalom csendjének kellene honolnia, ami teljes csendet is át-, és meg is kellene élnünk 
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ahhoz, hogy Istennel  a Teremtőnkkel először is, mint mindenséggel folyjunk illetve forrjunk egybe, 

vagyis hogy magát az egész világot (szellemi és tárgyi teremtést) magunkként (is), és magunkban is 

lássuk, tudjuk, éljük, önmagában magunkat pedig Őutánuk szintén világteremtő szeretetnek 

(valóságos lényegnek) tudjuk, és szintén érezzük, aki közvetlenül a Szeretet Istentől a Teremtő 

Istentől  a Teremtő Szeretettől való. Krisztussal az egységünket tehát szellemi lelkileg éreznünk kell, 

mert Őáltala az Istennel egységüket is érezzük, és ezzel egyben az egész mindenséget is érzékelni 

fogjuk magunkban, mely velünk szintén egy mindenségnek teremtésében mi is részt vettünk, és 

veszünk is változatlanul, most már Isten kegyelméből és kegyelmével is, amiért is hála és köszönet 

Őneki, és az Övével teljesen egyező természetünkért is.   
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Bátorság ember 

Már csak Istenben az Atyádban, és az Ő Fia segítségében is bízva legyél bátor annak lenni, aki 

valójában vagy, és akkor még az igaz valósággal nem is létező jelen világban (a van és nincs 

világban) élve is már tökéletesen szabad lehetsz 

Mindenféle erőfeszítés és erőszak nélkül élni a tökéletes szabadság, mely szabadságban élhetne itt a 

jelen világban is az ember, csakhogy sajnos még a hazafelé törekvőknek sincsen meg hozzá 

valamennyijüknek a bátorsága. Erőfeszítésektől is teljesen mentes tökéletes szabadságban, 

gondtalan, tiszta és teljes életként ugyanis csak úgy lehet élni, ha soha nem akarunk megváltoztatni 

semmit, és soha nem vágyunk elérni, vagy várunk el többet vagy kevesebbet, mint ami már megvan. 

A bátorság végül is tehát nekünk, Isten lelkeinek ahhoz kell, hogy teljességgel, azaz maradéktalanul 

átvegyük az uralmunkat az elménk teljes megelégedettsége elérését célzó, benne szinte szüntelenül 

megjelenő tárgyi vágyak és elvárások fölött, mert ezzel a teljes erővesztettséggel igazából már nem is 

lesz kinek megfeszülnie (és így már erősködnie, erőszakoskodnia sem) a vágyainak illetve 

elvárásainak teljesítése céljából. Az előbbi teljes hatalomátvétel során ugyanis már az ego, vagyis a 

testi avagy tárgyi éntudat is fokozatosan megszűnik létezni, mely viszont a testet készteti 

erőfeszítésekre a teljes megelégedettsége érzetét szolgáló vágyai és elvárásai teljesítése miatt. 

Valójában tehát a valóságos embernek a vágyai és elvárásai fenntartotta hamis egója 

megszüntetéséhez kell bátorságot vennie, lényegében azonban egyszerűen csak a részére átadott 

tulajdon erejét (hatalmát) kell tőle mindet visszavennie, mert azzal az már meg is szűnik létezni, azaz 

nyomtalanul mintegy visszaolvad az ember valóságos önmagavalójába, ahonnét származott. 

Lényegében azonban a „Tűz tavának” vagy „tengerének” is nevezett Tiszta Szellemi Tudatosság 

Teljességébe kerül vissza, akinek illetve aminek az ember valóságos önmagavalója a szerves része, 

vagyis vele tökéletes egységben levő élő tagja. (A jelen mulandó nézőpontunkból is való teljes és 

tökéletes megismerhetősége végett „ISTEN”-nek nevezhető Legfelsőbb Szellemi Hatalom, Aki Ura 

minden anyagnak és anyaginak, azaz minden mulandónak is, mondta is nekünk, hogy: „Vagyok az 

égető Tűz is!”)  

Ha tehát nincsen jelen elmei, azaz tárgyi elmei tartalom, vagyis ha már a valódi (tiszta isteni) én 

helyett benne felmerülő, lényegében azonban az alapját képező „én vagyok” gondolat sincsen, akkor 

az elme illetve elmei én (ego) többé már nem létezik, viszont aki valóban az ember, „az” ettől még 

(éspedig továbbra is változatlanul, rendületlenül!) létező, illetve ugyanúgy élő is marad, vagyis 

egyetlen magára utaló gondolat, és minden más tárgyi gondolat nélkül is él, ha úgy tetszik élvén él 

(élvén is él), azaz maga is a tiszta és teljes szellemi élet lévén önmagában is él. Ez az Isten-

hasonlatosságú önvaló (elgondolhatatlan és kimondhatatlan „vagyok”, azaz innét színtiszta szellemi 

lét- és élettudatként felfogható) ugyanis halhatatlan, míg a tárgyi gondolatok a többi szintén tárgyi 

dologgal egyetemben mind halandók illetve mulandók, és ebben tehát a gondolatok közül még csak 

az „én vagyok” gondolat sem kivétel. Ez a gondolat ugyanis a szintén mulandó ego illetve elme 

alapját képezi, vagyis a jelen nézőpontból tisztán tárgyi ént, akinél tehát a valódi (örökkévaló, azaz 

örökké valóságos) én, a tiszta és tisztán szellemi minőségű én jóval fontosabb, merthogy ez már az 

isteni önazonossága az embernek, vagyis az Istenével egységben levő énje. Ez a legegyszerűbben 

szintén „én”-nek nevezhető önvaló tehát már egy elgondolhatatlan valami illetve valaki egymagában 

a tárgyi én számára, mert ellentétben vele ő örökkévaló, aminek illetve akinek mindig is csak lenni 

lehet, vagyis elérni „azt” még csak gondolatban, azaz még csak gondolatokkal sem lehet, mert „az” 

nem csak a téren és időn, hanem még a gondolatokon is túli minőség, azaz már maga is abszolút, de 
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itt kifejezhetjük úgy is, hogy maga is az Abszolút (Isten), ámde maga mégsem azonos Istennel, hanem 

csak tökéletes egységben van Ővele.       

A valósággal igaz valósága is tehát Istennek egyáltalán nem látható, nem megfogható, tárgyi értelmi 

úton nem érezhető, és még csak el sem elgondolható, mert „az” örökké úgy van, ahogyan van, vagyis 

örökké változatlanul csak van, azaz örökkévaló. (Ez az egyetlen és igaz, felülmúlhatatlan szépségű és 

változatosságú valóság még csak nem is tud nem létezni, nemhogy elmúlni is tudna. Ezzel pedig 

teljesen más e valóságnak még csak a „tudása” is, mint a mulandó valóságnak, aminek viszont „nem-

tudása” azaz tudatlansága is van a tudása mellett.) Az igaz valóságra még tehát az itteni „színtiszta 

létezés”, és „abszolút” szavak is csak rámutatni vagy utalni képesek, noha arra igazán még csak 

rámutatni, de így utalni sem lehet, mert „az” láthatatlanul mindenütt jelen van, vagyis még ott is „az” 

van, ahol mi a jelen felfogásunk szerint semmit, vagy már semmit se látunk, még csak a 

műszereinkkel sem. Csak tehát a nem örökkévaló dolgok gondolhatók el, mint amilyenek az anyagi 

elme, anyagi én, anyagi üresség, anyagi test, anyagi formák, anyagi dolgok, és anyagi történések. Az 

ezek fölötti örökkévalóság tehát elgondolhatatlan valóság, vagyis nincsenek benne még csak az itt 

használatos gondolatok sem, merthogy ezek is változó, és bizony mulandóság alá is vetett 

minőségek.  

Az ember, amikor tehát már közvetlen isteni segítséggel meghaladja, azaz föléje emelkedik, és túl is 

lép ezen az egész illuzórikus valóságon, a csupa rezgőmozgásból álló egész mulandó, és ráadásul 

önmagába záródott, végtelen nagy egész látszatú valóságrendszeren, akkor lesz a valóságos önmaga, 

aminek illetve akinek tehát mindig is csak lenni lehet, vagyis amit tárgyként, tárgyiként soha nem 

lehet elérni semmilyen erőfeszítés árán sem. Erőszakkal meg az ember még csak nem is lehet 

valóságos ember, aki „valóságos ember” (Istenember), mindig is van, azaz örökké létezik, csak nem 

individuális személyként, mint azt most képzeli, hanem Istennel az Örökkévalóval tökéletes 

egységben, Akinek makulátlanul tiszta és igaz Valóságában tehát mindenki és minden benne van, 

vagyis még az illuzórikus valóságú valóságok és valóságrendszerek is. 

A jelen világ tehát, bármennyire is hisszük egyetlen és igaz valóságnak, nem maga is a Valóság, 

hanem csak „valóságos világ”, azaz magától a Valóságtól, az egyetlen és örök Forrásból és Forrástól 

származó, ámde Ővele nem egyenértékű világ, vagyis így önmagában, illetve önmagába zártan 

létezvén mindig is csak illuzórikus valóság lehet, éspedig benne az igaz valóságban, azaz mindig is 

csak képletesen azon „kívül” létezéssel létező. Ez a jelen világ-egész tehát soha nem lehet még csak a 

tökéletes (korlátlan) szabadságnak forrása se, merthogy annak forrása is a Valóság, vagyis a vele is 

teljes és tökéletes egységben lévő Valóságos Isten. Drága barátom, bízzál te is már csak ebben a 

mindenek feletti Valóságos Istenben, és legyél bátor már itt, és mintegy már újra is annak lenni, aki 

valósággal vagy, vagyis mindig csak Őrá és Fiára hallgatva, csak Őt, és a nekünk ebben is a legkiválóbb 

példát szolgáltató Fiát követve is legyél megint valóságos ember a Valóságos Istenben, aki Ővele és 

Fiával is tökéletes egységben, és együtt is él ideiglenesen nem az örökkévalóságban tartózkodván is! 
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Folyamodj erőért (is) Istenhez 

Az Istennel kapcsolatba került ember Isten nélkül már semmit nem tesz, Isten vezetését, irányítását 

bírja minden dolgában, amit folyton kér is Istentől, ahogyan a dolgok elvégzéséhez való erőért is 

folyton Istenhez folyamodik, érte is Őhozzá imádkozik, Őtőle az Igaz Szeretettől és Élettől kéri, hogy 

áldja meg, lássa el őt az erejével is. 

Isten választott szolgálói (külön feladattal is megbízott lelkei) pedig mindig csak Isten akarata szerint 

beszélnek és cselekszenek, mivel az ő gondolkodásuk a bennük élő Istenével egy szellemi mivoltukon 

keresztül egyenesen Isten által irányított, és így a tevékenységük (is) a hozzájuk Isten által irányított 

emberek számára csak hasznos lehet.  Isten ezen szolgálói mindig hagyják tehát Istent és Fiát 

magukon keresztül beszélni, és cselekedni is. Ugyanazt szólják tehát, és ugyanazt teszik, amit Ők 

szólnak és tesznek. Erőért is azonban még ők is folyton Istenhez folyamodnak, hogy itt mindent 

hiánytalanul elvégezhessenek, amivel a Szeretetnek és szintén  színtiszta és teljes „Lét és Élet”-nek is 

nevezhető Isten megbízta őket.   

Most éppen itt a Földön élő szellemi lelkekként (a szellemi minőségű életszemélyiségekként, a 

VAGYOK nevű Istentől való „vagyok”-okként) azonban arra is még rá kellene jönnünk, hogy amilyen 

mértékben csökken a materiális törekvésünk, olyan mértékben nőhet a valóságos lelki erőnk (a 

közvetlen isteni életerőnk), és ez az egyenesen Istentől való szeretet- és élet-erő aztán már el fogja 

vonni lélek mivoltunkat a földi javaktól, a testi vágyaktól, el fogja oldozni is a külvilágtól és dolgaitól, 

és elősegíti az anyag és energia helyett a Valóságos Istennel a Szellemmel összekapcsolódásunkat. 

Isten pedig soha nem hagyja erő nélkül azt a lelkét, aki szándékozik visszatérni Őhozzá, és kéri Őtőle 

az erejét (is). Kérésére ugyanis Isten személyesen, Fián, a követein, küldöttein, és még egyszerű 

embereken keresztül is szolgáltat erőt a lelkének, ha az Őhozzá vagy Fiához fordul segítségért. 

A tárgyi akármilyen erősségünk ellenére létező jelenlegi szellemi lelki erőtlenségünket csakis tehát 

azzal szüntethetjük meg, ha helyreállítjuk a közvetlen kapcsolatunkat az erő Forrásával a 

Teremtőnkkel, az Atyánkkal. Őtőle, a felülmúlhatatlan Szellem és Lélek abszolút Egységeként is 

felfogható legfelsőbb, legerősebb, és leghatalmasabb Lénytől kell tehát erőt, tanácsot, és vigasztalást 

is kérnünk a földi eseményekkel kapcsolatban is. Az ön-magunkat (a magunkból, az isteni én 

mivoltunkból létrehozott testi énünket, az egónkat), és az egész tárgyi világot is legyőzni ugyanis 

csakis így tudhatjuk. Azt pedig, hogy a kapcsolatunk a Fián keresztül megvalósult a Legfőbb Lénynek, 

Lényegnek is nevezhető Atyánkkal, abból is tudhatjuk, hogy szellemileg (azaz nem tárgyi érzékekkel, 

hanem „szívvel”) érezzük a közvetlen isteni erőnek hozzánk és belénk áramlását, és ugyanennek az 

erőnek rajtunk keresztüláramlását is. Kezdetben lehet, hogy még csak alkalmanként, és csak rövid 

időre, de később aztán már állandó jelleggel is, amikor már folyamatossá lesz az erőt kérésünk, és az 

erőt hálával megköszönésünk előre és utólag is. Mindig arrafelé kell tehát fordulnunk, ahol az erő 

eredete van, kérni kell rá Őt (a létező leghatalmasabb és legerősebb Erőt), és akkor Ő a Szeretet és 

Élet bennünket is el fog látni az erejével (is). 
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Ha szabadulni akarsz, járd is az egyedül helyes utat 

Az embernek úgy kellene felszabadulnia az itteni mulandó dolgoknak, az érzéktárgyaknak hatalma 

alól, hogy formálisan is elkülönülve él tőlük, vagyis még csak testi emberként sem kötődik hozzájuk 

semmilyen szinten sem. Nekünk, Isten lelkeinek ugyanis a külső teremtményi jelenlétből Isten 

közvetlen valósága jelenlétébe kellene visszakerülnünk, mert az egységünk is Istennel csak ezzel fog 

helyreállítódni, vagyis a közvetlen kapcsolatunkat Ővele Isten csak így fogja újra megvalósítani. 

Az előbbi teljes helyreálláshoz először is azonban olyan lelkekkel kell ismeretséget kötnünk, akiknek 

hasonló jártasságuk van lelki dolgokban, és ismertségbe kell kerülnünk olyanokkal is, akik nálunk már 

előbbre haladnak, és segítenek bennünket, nekünk pedig a mögöttünk haladókat kell segítenünk a 

magunk fejlettségi szintjéig, ha ismertséget kötnek velünk. Haladhatunk azonban önállóan is a 

szellemi úton, viszont az ehhez nem eléggé érettek még csak ráfordulni sem tudnak az isteni útra, 

segítségre lenne szükségük még csak ehhez is, csakhogy azt is kérni kellene. 

Isten az Őt már valamilyen szinten ismerőket azért irányítja oda másik emberekhez, hogy Magát 

előzetesen ismertesse velük, és Ő ugyanakkor odavezet is hozzájuk embereket, akiket szintén 

Magához akar vezettetni velük, hogy aztán már teljesen is megismertethesse Magát velük is. 

Az ember, ha kitartóan arra vágyik, hogy Isten felhatalmazza őt itt valamire, például miben és hogyan 

segítse a lelki fejlődésükben nem haladó lélektársait, akkor Isten fel is fogja rá őt hatalmazni, vagyis 

„hivatalossá” teszi a lelkének Őt szolgálatát, hogy rajta keresztül is mozdítsa meg a lelkeket, és 

késztesse előrehaladásra a szabadulás útján. Az embernek természetesen ez esetben is az isteni 

akaratnak eszközévé kell válnia, viszont ez a felhatalmazás a léleknek már isteni hatalmat is ad, 

mivelhogy rajta keresztül nyilatkozik meg Isten, míg a többi (nem ilyen) esetben Isten mindig csak 

feltárulkozni fog a lelke előtt, a személyes hatalmával még nem látja el, viszont folyamatosan erősíti 

azt is, ha az kéri az erőt (is) Őtőle, és így Ő a lelkét valami külön feladattal meg is bízhatja. 

Aki tehát innét a mulandó valóságból megszabadulni akar, mert olyannyira vágyakozik vissza a 

hazájába, az sorra kapja az isteni útmutatásokat, mert megtesz mindent, ami a célba jutásához rajta 

múlik, amire Isten azt is mind megadja neki, ami nem rajta múlik, hogy meglegyen neki a 

megszabadulásához. Akiben tehát megvan a hajlam, szándék, és törekvés is, annak Isten biztosítani 

fog mindent a növekedéséhez, fejlődéséhez események, élethelyzetek, emberi kapcsolatok, 

találkozások, könyvek, írások formájában, és emberi tanítók, legvégül pedig nem anyagi gondolati 

közlések útján is, ami már közvetlenül Őtőle, és az Ő Fia által van. A mai korban sajnos azonban ott 

tartunk, hogy nem is igazán az „arató”-lélek (Istennek ilyen „munkása”) lesz kevés, hanem az 

aratnivaló lélek. 

Az emberek a földi életük során sajnos a szabadulásukat eredményező előbbi szellemi lelki 

fejlődésükkel igazán tehát még nem, hanem helyette is a világgal, és esetleg még a vallások és 

hitszervezetek szintén külsődleges dolgaival foglalják el magukat, Istennel és dolgaival pedig a 

legkevésbé, pedig Ővele és a törvényei megcselekvésével kellene a legfőképpen, és leginkább is 

foglalkozniuk, a világi dolgokat, és a vallásaik, hitszervezeteik külső dolgait pedig sorra elhagyniuk 

kellene, és nem pedig ezeket folyton növelniük. Az ember azonban ezt azért teszi, mert fél, vagy 

inkább már retteg is az anyagi nélkülözéstől, a tárgyi szegénységtől, a nincstelenségtől, és fél még az 

embertársaitól is, végül pedig a vallási és hitszervezeteinek köszönhetően fél Istentől is. Ilyen 

körülmények között magunkat Istennek szentelésről, Istennek odaadásról még tehát már csak szó 
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sincsen, mert így szinte mindenki jóval inkább akarja megtartani magát magának. Ezért vagyunk tehát 

inkább tele földi dolgokra vonatkozó gondolatokkal, és tervekkel, mintsem már csak Istenről 

gondolkodással, és Istennel gondolással, a magunk tárgyi gondjait is Istenre bízván, hogy Ő majd 

megoldja nekünk azokat is. Ha azonban valaki csakis a külső és belső félből álló külsődleges dolgokkal 

foglalkozik, annak belső lénye (a szellemi ember mivolta) romokban hever. Hogyan is lehetne az ilyen 

figyelmével csak a külsődleges dolgokra fókuszáló ember isteni hatalom, erő, és szabadság 

állapotában? 

Az itt leírtakból remélhetőleg annyi már megérthető, hogy aki az előbbi emberekkel ellentétben Isten 

útján, a szabadulásához vezető úton már járni is akar, az olyanokkal egyre kevesebbet, végül pedig 

már ne is foglalkozzon, amik azzal nincsenek közvetlen kapcsolatban, mert azok csak eltérítenék az 

úton járástól. Drága barátom, ha viszont ezt meg tudod tenni, akkor Isten a gyengeségedet erőddé, 

szegénységedet gazdagsággá, tudatlanságodat tudássá teszi, és célba jutni is segít. Erős léleknek is az 

pedig már nevezhető, akinek elégséges, hogy ő ismeri Istent, és azzal így már nem törődik, hogy a 

világi, vallásos és hites, ezoterikus, és nagy tárgyi tudású „spirituális” emberek lenézik, megvetik őt, 

és csak rosszakat mondanak róla, elfordulnak tőle, mert őt ez sem fogja eltéríteni az Igaz Istentől. 

Ilyen lélek legyél te is barátom, mert ez a lenéző, gyalázó, figyelembe se vevő lélektársi hozzáállás is a 

közelgő szabadulásodat vetíti eléd. Tudd, hogy Isten emberei teljesen más értékrendet követnek, 

mint a világ és világi emberek. Isten embereinek azonban más az értékrendjük a vallásos és hites 

emberekétől, és az előbb említett ezoterikus és „spirituális” emberekétől is, akik a világgal és világi 

értékrenddel paráználkodnak. Amiket ezek, és a világi emberek a világban becsülnek, Isten emberei 

semmibe veszik. Az előbbi csoportok szerint Isten emberei törekvése értelmetlen cél felé irányul, 

mert nem egyezik meg az ő céljaikkal, hanem azoknak ellentétei. Ezért pedig sem a világi, sem a 

vallásos és hites, sem pedig a „spirituális” gyűjtőnév alatti csoportok nem fogják szeretni őket.  Isten 

azonban ezeket az embereket már elválasztotta a világtól, és ezért vannak ezek a csoportok, meg a 

világi emberek is ellenszenvvel irántuk. Ők ugyanis az egyedül helyes úton vannak, és járják is a 

valóságos megszabadulásukhoz vezető utat. Ezt az utad járd te is barátom, mert valósággal csak így 

szabadulhatsz meg, és nem pedig az előbbi csoportok akármelyikét, vagy éppen csak a vezetőjét is 

követve. 

Ha tehát valósággal meg akarsz szabadulni, folyton az lebegjen előtted, hogy csak az lehet képes 

belül, azaz a valóságos szellemit illetően eljutni mindenhez, aki itt kívül, és a külvilágnak belső felében 

is, már nem akar elérni semmit sem, vagyis akiben már csak valós szellemire és szellemibe törekvések 

vannak. Az jár tehát jó úton, aki különösen már nem érdeklődik a külvilág, a test, a valós szellemi felől 

nem érdeklődő testi emberek, és minden külsőnek belső fele iránt sem, vagyis aki ezeket egyre 

kevésbé veszi figyelembe, Istent és az Ő örök szellemi és lelki világát viszont egyre fokozottabban. 
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Szellemi lelki előrehaladás, fejlődés, fejlettség 

Az ember (valóságos lélek) földi élete eszköz a célba jutásához, mely cél a kiindulópontja, vagyis a 

Teremtő Isten. A Földön most azért megyünk át, azért töltünk itt el hús-vér testben életet, hogy innét 

végül egyenesen hazajuthassunk. A Földön az embertársainkkal az anyagi dolgokról beszélgetésünk 

közben is, és mintegy már újra is a szellemvilágot kellene képviselnünk, aminek létezéséről 

meggyőződéssel tudunk. A földi értelemben vett boldogulás, a földi értelem szerinti cselekvés és 

alkotás, mind tehát másodrendű fontosságúak az ember (isteni lélek) számára. Elsőrendű fontossága 

ugyanis a valóságos léleknek felfele irányban való fejlődésének van. Sajnos, a mai ember életcélja 

még mindig nem az egyetlen Igaz Isten, hanem az önzésének maradéktalan kielégítése. A leginkább 

csak önzésből álló érzéki öntudatát szolgálja az ember, amivel már azonosulásban van. (Az ember 

nem önmagáért lett teremteve, erre már réges-régen rá kellett volna jönnünk, ennek szellemében 

kellene élnünk, és akkor már hírből sem ismernénk az önzést.) 

Aki azonban késlelteti a szabad akaratból való szellemi lelki előrehaladását, az vele a szenvedéseit 

fogja csak gyarapítani és hosszabbítani, mint az is, aki Istent megtagadva, kigúnyolva, szidva, 

megvetve, magától elutasítva, mellőzve, vagy éppen a hamis istenben, esetleg hamis istenekben 

hívén végig szenvedésmentesen testi örömben és boldogságban éli le a földi életét. (Az utóbbiak már 

itt megkaptak minden jót, amire csak vágytak, és így „odaát” már csak pontosan ezeknek 

ellenkezőire, vagyis leginkább csak szintén mérhetetlen szenvedésre számíthatnak, mintsem örök 

örömre, mint azt nagyon is remélik.) 

Te is barátom, gondolj csak bele, hogy, ha a gondolkodásod csak, vagy inkább a testi jólét érdekében 

történik, akkor valós lelkileg soha nem előbbre jutni fogsz, nem előre illetve felfele irányban fogsz 

haladni, hanem legjobb esetben is csak stagnálni, még inkább azonban lefele irányba fogsz haladni az 

Isten ellenfele birodalmában (a „kárhozat világában”), mintsem az Isten örök birodalma felé tartanál. 

(Az „örök kárhozat” örök idejűnek tűnő meg- és szétválás, és külön élés Istentől, melyet kell a magát 

cselekedeteivel erre juttató léleknek „időtlen időkig” megélnie, míg végül majd visszatérhet Istenhez, 

ha helyette a makacs akaratosságának köszönhetően nem a valóságos és totális elpusztítását végzi el 

a teljességgel anyagtalan személyiségének.) 

Aki a földi kötelességeit, az anyagi avagy tárgyi kötelességeit akár maradéktalanul is teljesíti, viszont a 

valóságos szellemi fejlődése érdekében semmit sem tesz, annak sem lesz mit a túlvilágra magával 

vinnie, vagyis elmúlhatatlan javai nem lesznek, nem bővülnek, nem gyarapodnak, és így a teste halála 

után szintén még alább fog esni, ahelyett, hogy továbbra is felfele irányban haladna, vissza Istenhez, 

ahonnét kiindult. A földi kötelességek teljesítése a léleknek tehát nem hoz semmi jót, mivel azokat 

mind önzésből, egóból teljesíti az ember. Ezekkel a lelki érettségén az égvilágon semmit nem 

munkálkodik, velük is csak ösztönéletet él, és nem pedig lelkit, amit kellene neki itt a Földön is élnie. 

(A földi értelemben vett érzelmi élet nem a valóságos lelki élet, hanem csak anyagi lelki élet.) 

Az emberi akarat ma ugyan már törekszik szellemi felemelkedésre, de sajnos nem a valóságos 

szellemi emelkedésre, hanem még mindig csak „anyagi szellemire”, amivel valós szellemileg csak még 

inkább vissza (alább) esik, mivel törekvése még mindig nem az Igaz Isten felé, hanem az Őtőle más 

felé, más isten, idegen isten, idegen istenek, vagy éppen csak az anyag és energia felé, a látható 

univerzum avagy kozmosz felé van. 
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Ha viszont akaratunkkal tudatosan az Igaz Isten felé törekszünk, és őszinte alázattal kérjük is Istent, 

hogy lépjen kapcsolatba velünk, akkor a szellemi minőségű szívünkben már érezhetjük is Isten 

közelségét, mivel a gondolati Őhozzá kapcsolódás már ilyen közelségünkbe hozza Istent, Aki így 

szintén közeledik felénk, mintegy elibénk jön, érzékelvén a szándékunkat. Ilyenkor addig itt soha nem 

tapasztalt nyugalom és béke fogja eltölteni az embert, az előtte még ahhoz képest igen heves és 

zaklatott, és zavarodottnak, összevisszának is nevezhető állapotához képest, és ebben az isteni 

nyugalomban és békében érezhetjük Istennek szeretetét is, aminek révén adódott ez a nyugalom és 

béke érzetünk is. Élő hit nélkül azonban semmi ilyesmit nem érezhetünk, vagyis nélküle nem 

érezhetünk szellemi lelkileg, valóságos lélek mivoltunkkal nem tapasztalhatjuk meg Isten jelenlétét 

magunkban, és még csak a környezetünkben sem, hanem csak pszichikailag érzünk valamit mindkét 

helyben, ami viszont nem maga az Igaz Isten, hanem valami vagy valaki Őtőle más. Élő hit nélkül, de a 

tárgyi értelem tanított hitével is, ugyanis még csak a testi életet élésnél, a test érzelmei szerinti 

életnél tartunk, erre fordítjuk minden erőnket. (Érzékszervi kielégülést és megelégedettséget 

keresünk még mindig, és ezt is fogjuk kapni az Igaz Isten helyett.) 

Az isteni életerőt viszont csak a test jólétére felhasználni pazarlás, tékozlás az isteni lélek, a valóságos 

lélek részéről, mert a teste halálát követően a lélek így igencsak erőtlen lesz amikor átkerül a szellemi 

valóságba, mivelhogy továbbra is „halottként” (igen erős korlátozottságban), éspedig még több 

fájdalommal és szenvedéssel fog élni akár még végtelennek tűnő ideig is, mígnem végül maga is az 

Igaz Isten segítségét kérve, és igénybe is véve hozzá, fokról fokra felfelé lépegetvén újra szabaddá 

nem fog lenni. 

A Föld magából képezte test is azonban az itt élő lelket az esetben nem tudja kiérlelni (nem lesz 

meglelhető az „igazgyöngy” a „szántóföldben”), ha a léleknek minden törekvése földi célokra, földi, 

testi eredmények elérésére, érzéki élvezetekre irányul. Az ilyen törekvések ugyanis éppen, hogy 

pusztítják azt az anyagit, ami itt szolgálná a léleknek még itt érett állapotba kerülését. Aki pedig 

bárhogyan is, de sanyargatja a testét, az szintén a lelki előrehaladását gátolja vele. A fizikai testet 

ugyanis a szellemi lélek mivolta tisztulása és nemesedése végett kapta, a testnek pedig kötelessége, 

hogy ebben a lelket egészen az utolsó pillanatig szolgálja illetve segítse. Az Isten által „buroknak” is 

nevezett tárgyi test normális esetben tehát a szellemi léleknek kiérlelődését (még itt a Földön 

teljesen éretté válását) kell szolgálnia. 

Az ember, vagyis a szellemi lélek, noha lehet rá mondani, hogy magától fejlődik, a fejlődésében 

egymagában előrehaladni nem képes, erre nincsen képessége és tulajdonsága. Azért tehát, hogy 

végül megint jó (tökéletes) léte és élete legyen, és előrehaladjon ebben (tökéletességről egyre 

magasabb fokú tökéletességre jusson), szüksége van társakra, leginkább pedig Istenre a Teremtőjére 

van szüksége ehhez is. Együttes megelégedettségre kell tehát a léleknek is munkálkodnia 

(tevékenykednie) e tekintetben is, és akkor mindig csak előre irányban fog haladni a Teremtőjét 

mindig csak követve. Nekünk, emberi lelkeknek ehhez már régtől fogva több jót kellene tennünk, 

mint rosszat. Az embernek azonban a több és valósággal jóhoz a saját érdekeinek is föléje kellene 

helyeznie magát.  

Amelyik léleknek a földi élet nem hoz semmi fejlődést, az szellemi lelkileg igen szegény, igen elesett 

marad, amikor a Földet elhagyja, vagyis visszafele irányban „fejlődvén” örökkévalóságnak tűnő ideig 

már csak a reménysége sem lehet meg rá, hogy magasabbra kerüljön, mígnem aztán végül megérinti 
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őt is egy reménységsugár, és segítséget kérve elkezd isteni segítséggel megint felfele irányban 

fejlődni. 

Az ember az előbbinek elkerülése végett egészen az utolsó pillanatig, az utolsó levegővételéig tehet 

még az előrehaladása, a lelki fejlődése érdekében, és így természetesen másokért, mások előbbre 

jutásáért is addig tehet még, ha azon is rajta van, hogy a testét ideje előtt ne hagyja elpusztulni, 

annak mihamarabbi halála kívánásával sem. 

A jelen világban is a valóságos lélek mivoltunk kielégülésére és megelégedettségére kellene tehát 

törekednünk, és nem pedig csak, vagy inkább a testünk kielégülésére és megelégedettségére. A földi 

életünk során soha nem csak, és elsősorban sem anyagiakban kellene fejlődnünk és gazdagodnunk, 

hanem leginkább csak szellemi lelkiekben, vagyis még csak nem is anyagi lelkiekben, még csak nem is 

testi érzelmileg, mint azt helyette szintén tesszük az anyagi fejlődésre, anyagi gazdagságra 

törekvésünk mellett. Az embernek, a szellemi léleknek kellene tehát itt fejlődnie, és nem pedig a 

gazdaságnak. Bölcseknek is pedig soha nem emberek dolgaiban kellene lennünk, hanem Isten 

dolgaiban. Csak így lehetünk ugyanis fejlett, érett lelkei Istennek, akik örökös jelleggel is alkalmasak 

az örök életre Istenben és Istennel. 

A lelki érettség foka abból felmérhető, hogy a léleknek mennyi kívánsága, mennyi vágya van a világ, 

és annak dolgai felé. Ha a léleknek világi vágyai, kívánságai már egyáltalán nincsenek, akkor a Jézusi 

példára maga is legyőzte a világot, és így már csak a szellemi javak, az örök „kincsek” érdeklik, csak 

azokat gyűjti, csak azok az igazán értékesek neki. Az embernek ugyanis újra igaz szeretettel, 

hatalommal, erővel, bölcsességgel telített lénynek kellene lennie, vagyis olyannak, mint amilyen Isten 

a Teremtője. Isten öröktől fogva létező Lénye ugyanis Szeretet (Örök Szeretet, Lét, és Élet), 

Bölcsesség (tudatos értelmi tudás), és Hatalom (szintén a legtisztább, és tisztán szellemi minőségű 

Erő). Istennek pedig az Ővele szintén egy Szelleme, az egyszerűen csak Erőnek is nevezhető 

szeretetereje, és „lét és élet”-ereje, amiből áll az Ő határ nélküli, forma nélküli, mindenható, 

gondolkodó Lény mivolta az egész Teljességével. Isten tehát leghatalmasabb és legerősebb 

anyagtalan Erő is, és Ő ezért is legyőzhetetlen. 

Az előbbiekből remélhetőleg már az is kiviláglik, hogy, nekünk, „ember” nevet kapott isteni szellem 

és lelkeknek Isten „visszfényeiként” kellene itt élvén is „működnünk”, vagyis Isten szellemi és lelki 

ragyogása, azaz anyagtalan szellemi minőségű teljes világossága magunkkal tükrözőinek kellene 

lennünk itt a Földön élvén is, és nem pedig valós szellemivel nem foglalkozó testi emberekként 

kellene itt élnünk, mint ezt helyette a legtöbben sajnos még mindig tesszük. Az Igaz Isten előtt még 

tehát mindig van min szégyenkeznünk, van mit szégyenszemmel tudomásul vennünk. Az ember 

ugyanis Istennek visszatükrözőjéből az egója visszatükrözője lett, a hamissá és hazuggá 

(„legsötétebbé”) lett „Fényhordozónak” visszfényévé lett, vagyis ahelyett, hogy az eredeti 

tökéletességére újra eljutna, visszafele irányban „fejlődik”, lassan már teljesen sötét, teljesen is 

tisztátalanná lesz, pedig itt már a teljes megtisztulása útját járhatná, és ugyanitt teljesen tisztává is 

lehetne Istennek Krisztusa által. 
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Istennel eltelve kellene itt is élnünk 

Isten a szellemi minőségű „edényének”, vagyis az Őt a Teljes Egészével a maga arányában 

megnyilvánítani hivatott formájának (képmásának) is teremtett, „élő léleknek”  (élő szellemi, azaz 

isteni életszemélyiségnek) is nevezhető ember a maga részéről még mindig nem arra törekszik, hogy 

az előbbi magával Istent megnyilvánításhoz Istennel legyen már mintegy újra is teljesen eltelve, 

hanem Őhelyette továbbra is az anyaggal és energiával akar tele lenni teljesen is, vagyis az egész 

teljességével is tárgyi „Lét és Élet”-tudat („vagyok”) akar lenni. 

Az Isten szemében már igaz, és az igazulása útját még járó emberi lélek azonban ellenzi a tárgyi 

tudata szintén hamis eszméit. Tudja ugyanis, hogy ami nem az Igaz Istentől „születik” (származik), az 

eleve csak hamis, eleve igazságtalan (igazságban hiányos, azaz csak „másodkézből” való „igazság”) 

lehet. Isten ugyanis EgyMaga az egész Teljességével az igaz Igazság, Szeretet, Szépség, és Jóság, és Ő 

maga az Örök Élet, és Örök Lét is. Ezért kell a jelen Istenétől más létállapotunkban keresnünk Őt, és 

kell állhatatosan kitartanunk az Élet örök szellemi értékei, azaz Isten örök szellemi igazságai mellett. 

Isten, az  előbbiekkel egyben még Szellemnek is nevezhető legfelsőbb és leghatalmasabb Lény  

ugyanis, ellentétben az alapjaiban szintén Őáltala alkotott tárgyi valóságával, örök Valóság, azaz Isten 

maga az egész Örökkévalóság is, Akitől és Ami Lényből, illetve ahonnét valók vagyunk magunk is. 

(Még csak a tárgyi tudós emberek által sem tagadható, hogy a Lét és Életnek származékai vagyunk.) 

Az igazság azonban változatlanul az, hogy, ha mi, értelmes teremtményei komolyan keressük Istent, 

akkor azzal lényegében az történik, hogy fokozatosan gazdagodunk Isten ismeretében és 

tulajdonságaiban, miáltal pedig már meg is erősödünk az Istenben. (Istenben leszünk egyre 

gazdagabbak.) A rendszeressé váló ilyen kereséssel pedig már azt érhetjük el, hogy a bennünk az Ő 

ismerete hiányában felgyülemlett negatív tulajdonságok illetve érzelmek egyszerűen feloldódnak, 

vagyis mindörökre eltűnnek az időközben felerősödő isteni szeretet „fényétől” (ragyogó 

világosságától), vagyis lényegében maga Isten által lesz mind végleg eltüntetve belőlünk.  Az Istenbe 

vetett igaz hitünk igazolja tehát, hogy már kizárólag csak abban hiszünk, ami igazán jó, szép, igaz, 

nemes, azaz csak abban, ami közvetlenül Isteni eredetű örök érték, és egyenesen az Istentől jön el 

hozzánk. 

Ideiglenesen itt a mulandó valóságban élvén azonban nem csak az előbbiekben lehet, illetve van is 

részünk. Minden tárgyi dolgunk illetve cselekedetünk ugyanis a jelenlegi lelki állapotunknak, a 

szellemi tudati állapotunknak tárgyi kifejezője. Mindig az egyetemes isteni elvek alapján kellene tehát 

gondolkoznunk, hogy mindig, és valósággal jó legyen a lelki állapotunk, mely aztán már ugyanolyan jó 

fizikai állapotokat is teremt a részünkre. 

Amikor viszont nem az isteni elveknek, hanem az emberi tömegszellem avagy tömegtudat után 

megyünk, akkor többé már nem az Isten egyetemes elvei, hanem tömegtudatnak a tévhitei, félelmei, 

babonái, szokásai, hagyományai,  vágyai, vagyis az általa meghatározottak szerint gondolkodunk, és 

annak megfelelően fejezzük is ki magunkat. Ez esetben tehát már nem is az Istennek, hanem már 

mindig csak az embereknek, az emberi elvárásoknak igyekszünk megfelelni. Ennek pedig az lesz az 

eredménye, hogy ahelyett, hogy rendeződnének a gondolataink, beszédeink, és cselekedeteink, 

egyre inkább rendezetlenekké, szétszórtakká, szabálytalanul megosztottakká, vagyis egészen 

kaotikussá válunk minden területen. (A valósággal józan eszünk teljes elvesztésével tehát mindig már 

csak az összevisszaság, vagyis inkább csak zavarodottság, és a már egészen vadul ide-oda kapkodás 

lesz az itteni életünkben a legfőbb jellemző jegyünk.) 
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Azt azonban talán már mindenki tudja, hogy az ember a gondolkodása, és az azt irányító tudatos 

értelme együttese, vagyis a képzeletének is nevezhető képzelő ereje révén teremt meg mindent, 

amit meg tud teremteni, amit tehát létre tud hozni. Ez a teremtő erő pedig nem más, mint az Isten 

bennünk tevékenykedő teremtő ereje, melyet pusztán csak az Ő végtelen kegyelméből fakadóan 

mondhatunk, illetve tarthatunk is a magunkénak. Ezen isteni erő révén teremthetünk tehát 

magunknak a szellemi minőségű tudatunkkal az isteni elveknek figyelembevételével isteni 

értelemben vett jó egészséget, boldogságot, gazdagságot, sikert és jólétet, ami jók viszont teljesen 

mások az itt ugyanígy nevezett, de tárgyi tudattal megteremtett mulandó tárgyi dolgokhoz (itteni 

„jókhoz”) viszonyítva. A tömegszellemre hallgatva azonban, mint azt talán most már láthatjuk is, 

inkább már csak újabbnál újabb betegségeket (most éppen egy egész világot leigázó 

vírusbetegséget), boldogtalanságot, szegénységet, sikertelenséget, igazságtalanságot teremtünk, 

mind tehát magunk, mind pedig az embertársaink számára.  

Az emberiség nagy tömegének szelleme tehát még mindig nem igazságos, még tehát rengeteget 

kellene tisztulnia. A tömegtudat ugyanis még csak szájalni tud a társadalmi igazságosságról is, vagyis 

igen messzire van attól is, mint ahogyan az Igaz Istentől is. Ha azonban ez a tömegtudat vagy 

tömegszellem a társadalmi igazságosságot sem képes elérni, akkor hogyan is tudhatná az annál jóval 

magasabb rendű valóságos isteni igazságosságot akár csak érinteni is? Az igazság ugyanis az, hogy a 

tömegtudat, főleg pedig a képviselői, a vezetőink, sajnos még mindig hamis képet, hamis 

elképzeléseket alkotnak az Igaz Istenről, mert még ők is el vannak telve halálfélelemmel, bűntudattal, 

igazságtalansággal, hamis hiedelmekkel, gyűlölettel, gőggel, faji, és vallási előítéletekkel, önzéssel, 

főképpen pedig az Igaz Istenről és Fiáról való tudatlansággal, mely az előbbieket eredményezi, vagyis 

összefoglalva el vannak telve minden Istentől idegen jellemzővel, ahelyett tehát, hogy ők is már csak 

az Igaz Istennel lennének eltelve, azaz, hogy maguk is a teljes egészükkel újra valóságos isteniek, azaz 

igaz Isten-tudatok, Isten szintén valóságos (igaz, örök) embereinek lenni igyekeznének. 
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Szabadság testvérek 

A cím kedvéért először is tisztázzuk le magunkban, hogy az emberek mindig elsősorban szellemi lelki 

testvérek, vagyis szellemi értelemben testvérek, és nem pedig testi értelemben. Az embereknek 

először is azonban testi család szinten kellene egymást megtanulni szellemi testvérekként szeretni, és 

aztán azt onnét kiterjeszteni egész emberiség szintre is, vagyis az egyetlen emberi fajra. Az igaz 

szeretettel teli szív és lélek mivoltunknak egynek kellene tehát lennie először is az itteni 

családunkban, majd a rokonaink, és a barátaink körében, és végül ezt az egységet az egész 

emberiségre is ki kellene terjesztenünk, hogy a szabadságunkban is egyek lehessünk Istenben az 

Istenével, Akiéből való az igaz szeretetünk, és az igaz szabadságunk is.  

 Nos hát, kedves testvéreim és barátaim, ha megint valóságos szabadságot (is) akarunk, akár csak 

magunknak is, akkor még „imádkoznunk” is kellene az Igaz Istenhez a szabadságunkért is. Az Istenhez 

szóló igaz „ima” ugyanis valójában az embernek igaz szeretet, béke, és harmónia életmódja, vagyis 

minden ezen isteni tökéletességek szerinti ártatlan cselekedetei itt a tárgyi, azaz mulandó valóságban 

élvén is. Az igazi szabadságunkhoz is a legfontosabb tehát az előbbiek alapján tettlegesnek (nem csak 

szájjal mondottnak) is nevezhető igaz szeretet, az isteni szeretet, a mindig tevékeny ártatlan szeretet. 

Isten hasonlatosságára nekünk is mindent és mindenkit szeretnünk szükséges tehát, és mindenkit, 

vagyis minden szellemi testvérünket úgy kell szeretnünk, hogy semmiféle elvárást nem támasztunk 

érte, és természetesen mindenek előtt így kell szeretnünk magát Istent is. 

Ahová pedig innét a Földről az előbbiekkel igyekezhetünk, az a „mennyország”, az időtlenség és 

végtelenség „teretlen tere” illetve „teretlen helye”, ami inkább fel el meg a szabadságában is 

végtelen és határtalan tudatos lét és élet állapotnak, mintsem valamilyen tárgyi helynek vagy térnek, 

amit a legtöbb ember még mindig tévesen hisz róla. Isten örök világa bizony, minden érzéki 

tapasztalaton kívül található. (Még csak a hatodik, vagy annál is többedik tárgyi érzékkel sem 

tapasztalható, még csak részlegesen sem. Aki tárgyi érzékkel tapasztalja, az még mindig csak a hamis 

szabadságánál tart, hamis mennyországban jár.) 

Az előbbihez hasonlóan jó lenne világosan tudnunk arról is, hogy az embert, mint az Istennel 

egységben élő teljesen és tökéletesen szabad, örök fennmaradási lehetőségű értelmes szellemi lényt, 

Isten a Teremtője mindig csak a képzeletén (a képzelete szabadságán) keresztül korlátozza a 

szabadságában is, és Isten másképpen soha nem is korlátozza semmiben sem a szeretett 

teremtményét. Ez a képzeleti korlátozás ugyanis már elég annak, mert ez olyan a személyes Magából 

való teremtménye számára, mintha neki a keze-lába megkötözve lenne, azaz szellemi elméjének 

végtelen mozgási illetve cselekvési lehetősége elvételével képtelen lenne bármi érdemlegeset 

cselekedni. 

A valóságos szabadságról is pedig már rég tudnunk kellene, hogy az kezdettelen, végtelen, 

szerezhetetlen, megszabottság nélküli, nem meghatározható, mivel örök állandó, és teljességgel 

független létezésű valóság, vagyis szintén az egyetlen Istennek közvetlen minősége, és még azé, 

akinek Isten ezt a minőségét is adja.  

Magáról a szabad emberről viszont már azt is kellene tudnunk, hogy az soha nem korlátozza, nem 

szabályozza, hanem szabadon hagyja cselekedni a másik embert, soha nem tesz senkinek sem az 

ellenére, soha nem lesz az ártalmára senkinek, soha nem okoz kárt sem senkinek. Aki viszont nem így 

szabad, az „bűnt”, azaz vétkesen, ártalmasan, bántóan cselekszik, ami gonoszat azért tesz, mert 
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embertársaiban, és így magában benne sem, nem ismeri fel, és ezért meg sem a létező legszabadabb 

VAGYOK Istent, és a társaiban még csak magát sem, vagyis az ugyanazon „embert” (anyagtalan lelket, 

ugyanazon tudatos, azaz elmés szellemi, azaz isteni értelmi tudatot), ami illetve amilyen maga is. 

Igazi szabadságban az az ember (szellemi lélek) élhet tehát a jelen tárgyi testben élése ellenére is, 

akit a külvilág hatásai már semennyire sem rendítenek meg, vagyis a világi hatások nem 

eredményeznek benne sem jó, sem pedig rossz irányú hozzáállást semmi világihoz, és nem világihoz 

sem. Az igazán szabad ember teljesen is ismeri ugyanis magát, és ezen ismerete révén pedig már az 

egyetlen Igaz Istent is ismeri az Ő Ővele egy egész Teljességével egyetemben, éspedig egyenesen 

Őtőle most már a jelen múlandó nézőpontból az Isteni Egységre ránézve is. 

Drága barátaim és testvéreim, a valódi szabadság magunknak is a határtalan, végtelen, 

elmúlhatatlan, és halhatatlan lét és életnek és szeretetnek lenni tudatosan is. Isten világosítsa meg a 

ti gondolkodásotokat is! Előre is hála és köszönet érte! Érjetek célba, és szabadság testvérek! 

 

 


