
 
 

 

 

 

 

POÓR EDIT 

 

 

EGY IGAZ ÚT FOLYTATÓDIK 
SPIRITUÁLIS ÉLETFILOZÓFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Írta: Poór Edit 

Szerkesztette: 

Poór Edit & Hudák Anita 

 

Minden jog fenntartva! 

 

A borítóterv: 

Poór Edit 

Fotó: 

Farkas Csaba Tamás 

Magánkiadás 

 

ISBN 

 

Nyomdai munka: 

 

 

 

 

 

 

2020. 



3 
 

„Az önző célok, melyeket szolgáltok, nem visz tovább önmaga-
toknál; ám azok a célok, amelyek általában mindenkiért van-
nak, egészen az örökkévalóságig repítenek.” 

                                                                        Marcus Garvey      

 

ELŐSZÓ 

KEDVES OLVASÓ! 

 

Az előző könyvemben, már ismertettem, hogy a különböző 
vallások és a spiritizmus, hogyan egészítik ki egymást egy igazi 
úttá.  

Én ezt az utat, úgy találtam meg, hogy elmélyültem ezeknek a 
tanoknak a megismerésében. Minden könyvet úgy kaptam a 
kezemhez, hogy logikusan egymásra épültek, mint egy tan-
anyag. Részemre a sok ismeret egy kerek egészet adott ki, mely 
által megtaláltam Istent és Jézust. Segítségükkel kitárult előt-
tem, egy olyan követhető út, hitrendszer, ami a mindennapi 
életben nagyon komoly irányt mutat. Hatalmas segítséget ad  
azáltal, hogy megértem, mi – miért történik. Természetesen, 
nagyon hálás vagyok azért a szellemi vezetésért, amit értem 
tettek és mai napig is tesznek. A vezető szellemem kézen fogva 
vezetett és tanított. Az életemben egy minőségi változás követ-
kezett be.  

Ezt a könyvsorozatot azzal a céllal írom, hogy ez a tudás min-
denkihez eljusson. Mindazok, akik az életüket itt a földi világ-
ban jobbá szeretnék tenni és lelkileg is fejlődni szeretnének, 
ezek az ismeretek hozzásegítik. Amikor az ember életében el-
jön az átmenet, ne tudatlanul és dolgavégezetlenül találja ma-
gát a szellemvilágban. Azonban, nagyon fontos, hogy nem elég 
a tudás, hanem az életünkben és a lelkünkben élővé kell tenni. 
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Ehhez kívánok én mindannyiuknak, tudatos, bölcsességgel 
megáldott olvasást.  

 

Debrecen, 2020.06.                                                     Poór Edit 
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BEVEZETÉS 

 

Az előző kötetemben kibontottam, azt a három isteni kinyilat-
koztatást, amit Isten az emberek segítségére azért adott, hogy 
megtérjenek, illetve lelkileg fejlődjenek. Ezzel nyújtott segítsé-
get az igazság megismeréséhez, mindegyiket az adott korszak-
nak megfelelően. Elsőként a Mózesi törvényeket, mely Isten 
törvénye. Másodikként Jézus Földre születésével a tanításait, 
mely Isten szava volt. Harmadikként Szentlélek beavatása a 
földi életbe, ami hozzájárult ahhoz, hogy próféták és médiu-
mok hirdethessék a szellemvilág tanításait. Most szeretném 
bemutatni néhány próféta életét, akik fontos szerepet játszot-
tak, ezen kinyilatkoztatások során. Így Mózest, aki kőbe véste a 
Tízparancsolatot, Keresztelő Jánost, aki elő készítette Jézus 
földi útját, valamint Jézus apostolainak életét, akik Mesterük 
halálát követően a Szentlélek erejével prófétáltak, tanítottak és 
gyógyítottak. Továbbiakban folytatom a szellemi tanítások rej-
telmeibe való beavatását a kedves olvasónak. Nagy szeretettel 
osztom meg ezen tanulmányaimat, melyhez kívánok elmélyült 
olvasást.  

 

Debrecen, 2020. 06.                                                     Poór Edit 
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MÓZES 

 

József halála után Izrael fiai szaporodtak, gyarapodtak. Új ki-
rály került Egyiptom élére, aki mindezt nem nézte jó szemmel. 
Elkezdte sanyargatni Izrael népét. A fáraó megparancsolta 
egész népének, hogy minden újszülött héber fiút dobjanak a 
Nílusba. 

Egy Lévi házból az asszony fiút szült és három hónapon át rej-
tegette, azonban szépen fejlett gyermek volt, így nem tudta 
tovább már elrejteni. Ekkor fogott egy gyékény kosarat és bele-
tette a gyermeket, majd a Nílus partján hagyta, de egy bokor-
ból figyelte, hogy mi fog történni.  

A fáraó lánya épp arra ment, hogy megfürödjön. Megtalálta a 
gyermeket és megszánta. A cselédjének szólt, hogy keressen 
neki szoptatós anyát. Ő pedig, pont a fiú anyját kérte meg erre. 
Amikor felnevelte, elvitte a fáraó lányának, aki Mózesnek ne-
vezte el.  

Mózes egyik alkalommal, amikor kiment atyjafiaihoz látta, 
hogy egy egyiptomi férfi ver egy héber férfit. Odament és le-
ütötte az egyiptomit, aki meghalt. Mikor nem látta senki elte-
mette a homokba. Másnap kiment ismét, akkor meg két héber 
férfi verekedett össze. Odament és próbálta őket összebékíteni. 
Azonban az egyik, akit előző nap megvédett a fejére olvasta a 
gyilkosságot. Mózes megijedt, hogy kitudódott és később a fá-
raó is tudomást szerzett róla. Ezért menekülnie kellett.  

Mindjánig menekült, ott a papnak volt hét lánya és az egyiket 
feleségül vette. Mózes apósa juhait legeltette, amikor eljutott 
Isten hegyéhez a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala 
tűz lángjában, egy csipkebokor közepén. Az megszólította és 
megparancsolta neki, hogy mentse ki népét Egyiptom kezéből. 
Mózesben kétség és félelem volt, hogyan fogja ezt véghezvinni. 
Azonban az Úr kijelentette, hogy ne féljen, mert mindig vele 
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lesz. Hogy ezt bizonyítsa, a Mózes kezében lévő botot kígyóvá 
változtatta. 

Mózes megijedt, de Isten ráparancsolt, hogy fogja meg a farká-
nál és újra bot lett belőle. Ő ezt a jelet adta Mózesnek, hogy 
mások előtt is bizonyíthassa, hogy az Úr parancsát hajtja végre. 
Ám nem volt a szavak embere, így Isten, Áront a testvérét adta 
melléje, hogy meggyőzzék a fáraót engedje el Izrael népét. A 
fáraó nem engedett a kérésnek, ezért az Úr tíz csapást mért rá 
és Egyiptom földjére. Ezután már a fáraó elbocsájtotta Izrael 
népét. Azonban üldözőbe is vette őket, de Isten segítségével a 
Vörös – tenger kettényílt amíg át keltek rajta, majd az üldözők 
elvesztek a tenger habjaiban, amikor az visszavonult medrébe.  

Mózes a pusztába vezette a népet, negyven évig vándoroltak, 
amíg elérték Kánaán határát. Itt letáboroztak, majd három nap 
múlva Isten szólt Mózeshez, hogy a Sinai hegy csúcsára menjen 
fel. Virradatkor mennydörgés, villámlás és kürtzengés hallat-
szott, az egész hegy füstbe borult. Ekkor az Úr negyven nap és 
negyven éjjelen át diktálta Mózesnek a Tízparancsolatot, me-
lyet kőbe vésetett vele. Így készült el, Mózes és Isten szövetsége 
által a Tízparancsolat.  
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KERESZTELŐ JÁNOS 

 

Júdea királyának, Heródesnek idejében volt egy pap, akit Za-
kariásnak hívtak és felesége Erzsébet. Nem volt gyermekük, 
azonban előrehaladott korban voltak. Zakariásnak egy papi 
szolgálat alkalmával megjelent az Úr angyala és azt mondta, 
hogy feleségének fia fog születni, Jánosnak nevezzétek majd el. 
Azt is elmondta, hogy János kedves lesz az Úr előtt, mert meg-
telik Szentlélekkel és Izrael fiai közül, sokakat megtérít majd. Ő 
jár Illés lelkével és erejével. Majd Zakariást elnémította, hogy 
csak akkor fog tudni megszólalni újra, amikor az Úr ígérete 
beteljesedik rajtuk. Isten áldásával, Erzsébet fiút szült és Já-
nosnak nevezték. A pusztában élt, nevelkedett gyermekkorá-
ban. A további életéről tanúskodjon egy versem. 

 

KERESZTELŐ JÁNOS 

 

Elihutól és Salométól, 

Régen Erzsébet sokat tanult, 

Így kitartóan tanította, 

Jánost, amit tudott átadott. 
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Környéken létezett több barlang, 

Az egyikbe remete lakott, 

Akit, Mathenónak hívtak, 

Korábban Egyiptomi pap volt. 

 

János, hét évet betöltötte, 

A pap tanítani elvitte. 

Régi korok szent könyveiről, 

És tanairól beszélgettek. 

 

Szívesen tanult Mathenótól, 

Szertartásokat megismerte, 

Zsidó ünnepre elment vele, 

Így jutott el Jeruzsálembe. 

 

Anyja, mikor elhalálozott, 

János, csak tizenkét éves volt. 

Szíve mélységes gyászba borult, 

Mathenó, vigasztalást nyújtott. 
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„Fogadd el;” 

„Akkor szólítja magához az Úr, 

Ha már elvégezte számára, 

Elrendelt feladatot.” 

 

„A halál mindig a legjobbak, 

Csónakjának kötelét vágja el, 

Mert, ők azok, akik máshol is, 

Komoly munkát végezhetnek.” 

 

Később elmentek Egyiptomba, 

Nílus völgyébe, a Szakkara 

Templomba, itt volt Mathenó vezető pap, 

Testvériség irányítója. 

 

Annak idején itt kapta meg, 

Az Úr Istennek üzenetét, 

Miszerint, el kell indulnia, 

Ő legyen János tanítója. 
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E templomnak falai között, 

János tovább tanult, fejlődött. 

Tizennyolc évet itt töltött, 

Hírnök szerepére felkészült. 

 

Visszatért, szerette a magányt, 

Lakott pusztában és barlangban. 

Sokáig itt húzta meg magát, 

Méz, gyümölcs, mi étkéül szolgált. 

 

Így éldegélt a magányában, 

És megerősödött lélekben. 

Várta, szolgálatba állítsa Isten, 

Izraelben, a hazájában. 

 

Harminc évet betöltötte már, 

Egy napon Isten, így szólt hozzá; 

„Elérkezett az időd János, 

Kezdj, felvállalt feladatodhoz.” 
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Jeruzsálembe, piactérre ment, 

Hét nap, hét éjszaka ott maradt. 

Némasági fogadalmat tett, 

És az emberek csak bámulták. 

 

Némaság böjtje, amint letelt, 

János, prédikálni kezdett. 

„Eljött a király, térjetek meg, 

Kit régen vártok, készüljetek.” 

 

„És nyissátok meg szíveteket, 

Isten országa elérkezett. 

Nem sokára jön a szabadító, 

Szeretett és béke hercege.” 

 

Így prédikált a piactéren, 

Folytatta a templom udvarán; 

„Bűnben éltek, szegények sírnak, 

Barátot, ellenséget becsapnak.” 
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„Szívetekben arany az Isten, 

Bánjátok meg bűneiteket, 

Vízzel lemoslak benneteket, 

Jordánba, merítkezzetek be.” 

 

Szentlélektől áldva prófétált, 

Akik sötétségben járnak, 

Halál árnyékában lakoznak, 

Térjenek békesség útjára. 

 

Szólta üdvösség ismeretét, 

És bűneiknek bocsánatát, 

Ő Jordán vizével keresztelt, 

Előkészítette Jézus Útját. 

 

Tüzes beszédjére hallgattak, 

Lelkükbe tudták, szólása igaz. 

Folyóhoz, követte sok ember, 

Hitték, ez vezet bűnbánathoz. 
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Urak és papok féltek tőle, 

Szavai elől elrejtőztek. 

De sok ember követője lett, 

S elnevezték Keresztelőnek. 

 

János folyónál is prédikált; 

„Hét nap, és ott áll Jordán gázlójánál, 

Lássátok meg, térjetek meg, 

Én csak előkészítem útját.” 

 

Város urai mégis felkeresték, 

Borral teli kupát nyújtottak, 

János elfogadta, felemelte, 

És hangos szóval ezt hirdette; 

 

„Bor, megvidámítja az ember szívét, 

De elszomorítja a lelkét. 

Felforrósítja a vért, keserűvé, 

Jéghideggé teszi a lelkét.” 
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„Gyermekkoromban esküt tettem, 

Azóta egy csepp bort sem nyeltem. 

Ha boldoggá akarjátok tenni a királyt, 

Hajítsátok el a kupát.” 

 

Ezzel Ő is elhajította. 

Később elment Jerikóba. 

Tömegével csődültek hozzá, 

Hogy beszédeit meghallgassák. 

 

Mikor az idő elérkezett, 

A Jordán gázlójához kiment. 

Újra prédikált a tömeghez; 

„ Mossátok le vétkeiteket.” 

 

„Mit kell tennünk kérdezték tőle?” 

„Segítsetek minden embernek, 

Feledjétek az önzést, kinek 

Két ruhája van, adja ruhátlannak.” 
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„Kinek sok az ennivalója, 

Ossza meg az éhezőkkel, 

Legyetek becsületesek munkátokba, 

Ne gyűjtsetek mohón vagyont.” 

 

„Semmiből se vegyetek el többet, 

Mint amire szükségetek van, 

Ne ártsatok senkinek, legyetek 

Elégedettek a fizetséggel.” 

 

„Én vízzel keresztellek titeket, 

De, aki utánam jön, tűzzel, 

És Szentlélekkel keresztel. 

Mert Ő Isten fia a Messiás.” 

 

„Én arra sem vagyok méltó, 

Hogy sarujának szíját megoldjam. 

Figyeljetek, mert már közeleg, 

Köztetek jár majd, de nem ismeritek fel.” 
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Elérkezett a várva várt nap, 

Jézus, Galileából elment, 

Jordán folyóhoz, Jánoshoz, 

Víz által megkeresztelkedjen. 

 

János felismerte Jézust, 

Így szólt hozzá; 

„Nekem volna szükségem arra, 

Hogy Te megkeresztelj és Te jössz hozzám?” 

 

Jézus így válaszolt; 

„Engedj most, mert az illik hozzánk, 

Hogy így töltsük be Atyánk akaratát.” 

 

János víz által keresztelte, 

Hogy Isten akaratát betöltse. 

Jézus, amint kijött a vízből, 

Megnyílt az ég, s meglátta Istent. 
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Mély hang is hallatszott az égből, 

„Az én fiam, kiben gyönyörködöm.” 

Jézus vállára fehér galamb, 

Aláereszkedett a menyből. 

 

Jézus, telve volt Szentlélekkel. 

Ezután elment a pusztába, 

Egyedül kívánt lenni Istennel, 

Negyven napig böjtölt, imádkozott. 

 

Jézus és tanítványai többször is felkeresték Keresztelő Jánost 
és tanítványait Júdeában, ahol a tanítványok közösen hallgat-
ták Jézus tanításait. János egyik prédikálása alkalmával azt 
mondta Heródesnek, hogy nem szabad együtt élnie a testvére 
feleségével. Ekkor megharagudott rá Heródes, elfogattatta és 
börtönbe vetette. Azonban megöletni nem merte tudta, hogy 
próféta és igazat szól. Heródes születésnapján lakomát rende-
zett a főemberekkel együtt. A lánya táncolt, hogy szórakoztassa 
őket. Annyira tetszett mindenkinek, hogy Heródes megígérte 
neki, akármit is kér odaadja neki. A lány az anyját kérdezte, 
hogy mit kérjen, az pedig rábeszélte, hogy keresztelő János 
fejét egy tálcán, mivel nagyon haragudott rá a prófétálásai mi-
att. Heródes meglepődött és nagyon haragudott, hogy ezt kérte 
a lánya, de nem tehetett mást, mivel mindenki előtt ígéretet 
tett, hogy kérését teljesíti bármi legyen is az. Keresztelő János 
élete, így ért végett. 
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JÉZUS TIZENKÉT APOSTOLA 

PÉTER APOSTOL 

 

Péter Betszaidából származott, házasságkötését követően 
anyósa házában Kafarnauban élt. Halászattal foglalkoztak a 
testvérével, Andrással. Gyermeke még nem született, amikor 
Jézus felkérésének eleget tettek és tanítványai lettek. Követték 
a Mestert mindenhová.  

Péter volt a legbuzgóbb tanítványa érzelmek, hangulatok, vég-
letek embere, mégis ő a tizenkét Apostol szóvivője. Jézus bi-
zalmasa, különleges szolgálatra. A halál kapujának és mennyek 
országának az oldás és kötés hatalmának kulcsait ő kapta meg. 
„Legeltesd bárányaimat”- mondta Jézus és teljhatalommal 
ruházta fel Pétert, mint főpásztort. Felelősségteljes vezetést és 
odaadó gondviselést igénylő szolgálattal bízta meg. Feltámasz-
totta a halottakat, gyógyította a betegeket, tanította, hirdette 
Isten igéjét és megkeresztelte a híveket, szigorúan követte Jé-
zus tanításait. Kősziklára építette az egyházat, Jézus által adott 
nevéhez méltóan szolgálta az Úr Istent.  

Erőteljes külseje, érzékeny embert takart. Övében hordott egy 
darab vásznat, azzal törölgette könnytől fénylő arcát. Élete 
végéig mély fájdalom töltötte el amiatt, hogy háromszor is féle-
lemből, megtagadta a Mestert. Könnyezett, ha az Úr lelke lebe-
gett felette, akkor is, ha Jézus fájdalmát érezte. Őszinteségével 
a szívét ajkán hordta. Hű, bölcs, erős szent egyéniségének ki-
sugárzó ereje, arcán is megjelent. Vezette és hitben erősítette 
testvéreit. Róma veszélyesnek érezte tanításait, elfogták és bör-
tönbe vetették, majd kereszt általi halálra ítélték. Utolsó szó 
jogán azt kérte, fejjel lefelé feszítsék keresztre. Alázatosságá-
ban nem tartotta méltónak magát arra, hogy úgy feszítsék meg  
mint a Mestert. Aki a mennyből jött a földre, vérének áldozatá-
val eltörölni az emberek számtalan bűneit. Péter a Földről 
ment a mennybe, ahol híven folytatja misszióját. 
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Ő volt korábbi életében Buddha, de halála után elferdítették 
tanait, ezért született le Jézus mellé, hogy megismerje az igaz 
tanításokat. Halála után még egyszer leszületett Xavéri Szent 
Ferencként és Jézus tanításait terjesztette, minden idők egyik 
legnagyobb keresztény misszionáriusa volt.  

Többé már nem született le, a lelkeket tanítja a fejlődés útján a 
szellemvilágban és a szellemi tanításokat médiumokon keresz-
tül a földi világba is átadta.  
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ANDRÁS APOSTOL 

 

András, Galileából származott. /Simon/ Péter a testvére volt. 
Keresztelő János tanítvány köréből András és János legelső-
ként kezdték el követni Jézust. Majd Péter testvérét is elvezette 
a Megváltóhoz.   

András nagyon humánus, józan gondolkodású, előítélet men-
tes, nyitott, tettrekész tanítvány volt. Egész élete arról szólt, 
hogy másokat Jézushoz vezessen. Az utolsó napokban ő viszi 
Fileppel /Fülöppel/ a pogányokat Jézushoz. Szerényen, aláza-
tosan Péter árnyékában élt, de a Mester bizalmas köréhez tar-
tozott. Jézus feltámadása után, elsőként az isteni hívást, Ör-
ményországban, Kurdisztánban teljesíti, ahol pásztorok, vadá-
szok sátraiban, hirdeti az evangéliumot. Múlhatatlan érdeme, 
emberi nagysága, hogy a világon először Örményországban lett 
államvallás a kereszténység. Térítő tevékenységének sikere, 
hogy nem akarta ráerőszakolni az evangéliumi hitét a népek 
meglévő kultúrájára. Tiszteletben tartotta a hagyományokat.  

A Szkíták is beengedték belső köreikbe. Ők már akkor is ko-
moly, spirituális múlttal rendelkeztek. Törvényeik és erkölcs-
tana messze földön híres legenda. András teljesítményét csak 
Fülöp Apostol közelítette meg. Ezért nevezték őket „Két Szkíta” 
térítőnek. Vándorútjain sok megpróbáltatás érte, de az Úr 
mindig megsegítette. Egész életét zarándokútnak tekintette. 

A Szkíták és Trákia után Görögországba ment. Itt hitvitába 
keveredett az akkori uralkodóval. Feltárta előtte a kereszt által 
történt megváltást és annak misztériumát. Az uralkodó hajtha-
tatlan maradt, börtönbe küldte. A legszörnyűbb kínok alá vet-
te, de András hitét ennek ellenére sem törte meg. Parancsba 
adta feszítsék keresztre. Egy X formára ácsolt keresztre feszí-
tették, azóta hívják András keresztnek.  
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A keresztfán még két napig tovább prédikált, majd harmadik 
napon meghalt. Halála pillanatában, csodálatos fény ragyogta 
körül. Krisztus hűséges vértanúja látta, hogy dicsőségében jön 
el érte az Úr. Azóta a szellemvilágban segít a lelkeknek megtér-
ni, tanítja Krisztus tanait.  
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id. JAKAB APOSTOL 

 

Betszaidába született, az egyház hagyományában. Az idősebb 
nevet kapta. Megkülönböztetés miatt az Alfeus fiától ifj. Jakab-
tól. Az id. Jakab, János testvére, Zebedeus és Szalóme fia. Ap-
jától örökölte a mesterséget halászatból éltek. Éppen a hálóju-
kat javították, amikor Jézus elhívta őket. Péter, János mellett 
id. Jakab a harmadik, akinek Jézus különleges feladatot szánt. 
Péter az egyház szikla alapja, János a szeretett tanítvány, Jakab 
az első vértanú az apostolok közül. Kiváltságos helyzetekben, 
Jézus csak hármukat vette maga mellé. Így olyan élményekben 
is volt részük, mely kilenc társuknak nem adatott meg. 

Jakab robbanékony természetű, de jóságos. Amikor az egyik 
alkalommal a Szamariaiak nem akartak szállást adni, öccsével 
együtt felháborodva, így szóltak; „Uram, ha akarod, lehívjuk az 
égből az Isten nyilát, had pusztítsa el őket.” Jézus ezért elne-
vezte őket „menydörgés fiainak”. Jakab odaadóan várta Isten 
országát. 

Szalóme asszony leborulva Jézus előtt kérte, hogy fiai közül az 
egyik a jobbján a másik a balján üljön majd országában. Erre 
Jézus így szólt; „Nem tudjátok mit kértek. Tudtok-e inni abból 
a kehelyből, amelyet majd én iszom.”? – „Tudunk” - felelték. A 
Mester így folytatta; „A kehelyből fogtok ugyan inni, de a jobb-
ra és balra ülést, nem az én dolgom adni. Az azokat illeti, aki-
nek Atyám szánta.”A többi tíz tanítvány ezt hallván megnehez-
telt rájuk. De Jézus így szólt hozzájuk; „Aki nagyobb akar lenni 
közületek, szolgátok lesz, aki első akar lenni, rabszolgátok lesz. 
Az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak hanem, 
hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért.” 

Jakabban jó talajra hullottak a Mester szavai. Jézus feltámadá-
sa után Judeában, Szamariaban hirdette Isten igéjét, sokakat 
elvezetett a keresztény hitre. Ő lett a Jeruzsálemi egyház püs-
pöke. Valóban ivott az Úr kelyhéből az egyház oszlopa volt. 
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Agrippa király, amikor az egyházra támadt, elsőként  Jakabot 
végezte ki lefejezés által. Ő lett az első vértanú az apostolok 
közül. Az őt őrző katona látva hitét, állhatatosságát, kérte; bo-
csásson meg neki. „Béke legyen veled” – válaszolta és megcsó-
kolta. A lefejezést követően a kísérő katona is kereszténynek 
vallotta magát és mellé térdelt. Agrippa őt is lefejeztette.  

Nem engedte eltemetni, ezért a tanítványok a holtestét ellop-
ták, márvány szarkofágba tették, majd egy hajóra rejtették. A 
hajót elfelejtették parthoz kötni. A víz elvitte Hispániáig, mai 
nevén Spanyolország. Itt temették el, egy csillag jelezte sírját, 
nagy fény vette körül. Ezért a helyet Csillag mezejének nevez-
ték el. A megtalált sírt, nagy tisztelet övezte. Kis kápolnát épí-
tettek felette. 

II. Alfonz asztúriai király ezt kibővítette, azonban az arabok 
lerombolták, de megkímélték a sírt. Ezen a helyen épült a bazi-
lika, mely ma is áll. Szent Jakabot a legjóságosabb, legerősebb 
pártfogóként tisztelik. Egész Európából zarándokolnak sírjá-
hoz. A zarándok utat Szent Jakab útnak, azaz El Caminónak 
nevezik. Jézus hűséges katonája jelenleg is.  
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JÁNOS APOSTOL 

 

A Galileai Betszaidából származott, testvérével, id. Jakabbal 
halászatból éltek. Elsőként volt Keresztelő János tanítványa, 
majd elsőként lett Jézus követője és bizalmasa.  

Heves vérmérséklete miatt, id. Jakabbal együtt, „Menydörgés 
fiai” nevet kapták a Mestertől. Nagyon is a cselekvés embere 
volt. Olykor dühös türelmetlenséggel tört ki, testvérével együtt. 
Ekkor még mindig a nép körében élő, harcos messiás várásába 
gondolkodtak. Ő volt a „szeretett tanítvány” a legfiatalabb, a 
tanítványok közül. Élete valódi változáson ment keresztül, 
mert Jézus szeretete átformálta őt. Aki korábban kész lett vol-
na a hitetlenekre pusztulást kérni a mennyből, mert ellensége-
sen viselkedtek a Mesterrel szemben, ő lett a szeretet hírnöke. 
Buzgóság, égő szeretet élt szívében, hősies és hűséges volt. Ő 
volt az egyetlen tanítvány, aki a Messiást végig követte a Ke-
resztúton. Ott állt a kereszt alatt, Jézus anyja mellett. A Mester, 
Máriát az édesanyját, az ő gondoskodására bízta. János min-
den erejével és képességével, a Messiás örömhírét hirdette. 
Jeruzsálemben maradt és a környéken, végzett Apostoli tevé-
kenységet. Amikor a főtanács parancsára megtiltották, hogy 
Jézusról beszéljen, Péterrel együtt így válaszoltak; „Ítéljétek 
meg magatok, helyes volna- e Isten előtt, hogy inkább rátok 
hallgassunk, mint Istenre”. 

Mária halála után, Efézusba költözött. Attya lett a nagy kikötő 
városnak. Pál apostol és tanítványa Timóteus is itt végezték 
szolgálatukat. A császár azonban, üldözte a kereszténységet. 
Ekkor, a már öreg apostolt is elfogták, Rómába vitték Domitia-
nus elé, ahol halálra ítélték. Forró olajjal teli üstbe kellett dob-
ni, de János, aki egyedül szenvedte végig a kereszthalál kínjait 
Mesterével, sértetlenül lépett ki a gyilkos fürdőből. Majd méreg 
kelyhet itattak vele, előtte keresztet vetett, így az sem ártott 
neki. Ezután, Pathmosz szigetére száműzték.  
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Isten egy éjszaka, hatalmas látomásban megnyitotta előtte a 
menny és föld titkait, feltárta az egyház jövőjét. Ez olyan féle-
lemmel töltötte el, hogy ájultan rogyott a látomást mutató an-
gyal lábaihoz. Sokáig maradt elragadtatásban, amikor magához 
tért már fényes nappal volt. A látottakat rögtön feljegyezte, 
először a barlang falára kővel, majd amikor egy halász vitt neki 
író szerszámokat, megírta a Jelenések könyvét pergamenteker-
csekre.  

Amikor a császár meghalt, visszatért Efézusba. A halála köze-
ledtével, oltár mellett ásta meg sírját. Leszállt a sírgödörbe, 
imádkozásra tárta karját. Ekkor egy vakító fény villant, mire a 
körülötte állók újra láttak a Szent teste eltűnt a szemük elől. 
Jézus hű követője maradt. 
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FILEP / FÜLÖP / APOSTOL 

 

Fülöp Betszaidában született. Halászatból élt, jóságos, vidám 
természetű embernek ismerték. Mindenki jól érezte magát a 
közelében. A legkomolyabb viharban is fütyörészett. Semmi 
sem tudta kizökkenteni, nyugodt természetét. Az asszonyokkal 
szívesen tréfált, amikor halat vettek tőle. A gyerekeknek tenge-
rész históriákat mesélt. Szeretetre méltó halász volt. Jézus első 
tanítványai közé tartozott. Lelkesen követte, sokakat vezetet 
hozzá. Életére ez volt jellemző nem próbálta meggyőzni őket, 
csak ennyit mondott; „Jöjj és lásd meg.” Ő mutatta be a Mes-
ternek Natanaelt.  

A Megváltó halála után többek között Anatólia nyugati terüle-
tén prédikált, gyógyított és halottakat támasztott. Húsz évig 
hirdette Szkítában az evangélium igéjét. Majd Ázsiában, Hie-
rapolisz ősi városában telepedett le három próféta tehetséggel 
megáldott lányával.  

Itt is hirdette az igét, de a hitetlenek elfogták, keresztre feszí-
tették. Így halt mártírhalált Fülöp. Ő a szellemvilágban hitben 
erősíti a lelkeket. Segít a felkészülésben az újjászületéshez ké-
szülődőknek.  
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NATANAEL / BERTALAN/ APOSTOL 

 

Natanaelt, Fülöp a barátja mutatta be Jézusnak. Bertalan apos-
tol volt az igaz izraelita, akit az Úr a fügefa alatt látott, mielőtt 
találkozott vele. Ez adott neki bizonyságot arra, hogy tényleg ő 
a Messiás. Natanael először kételkedve közeledik Jézus felé, 
nem bízott abban, hogy testvére — a sok hamis Messiás között 
— valóban megtalálta az igazit. Azonban kész volt a saját szem-
ével meggyőződni arról, hogy ki Jézus. Utána pedig az élete 
megváltozott, mert hitre jutott a Megváltóban.  

Itáliában és Örményországban hirdette az evangéliumot. Itt 
talált egy templomot, melyben gyógyító bálvány volt. Nagyon 
sok beteg tartózkodott a templomban. Épp áldozatot akartak 
bemutatni a bálvány előtt. Ez a bálvány beszélt és minden hoz-
zá folyamodónak gyógyulást ígért. Egyszer csak felkiáltott: „Ti 
szegények, hagyjátok az áldozatot, ne ajánljátok fel nekem, 
nehogy az én szenvedésemből részt kapjatok, Bertalan lánca 
megkötöz engem.” E szavak után ezer darabra tört a bálvány. 
Az apostol imádságával gyógyította meg az összes jelenlévő 
beteget. 

Ezután tovább ment, Polinius királyhoz érkezett. A lánya beteg 
volt és Bertalan meggyógyította. Hirdette az igét, megtért a 
király és egész háza népe, majd meg is keresztelkedtek. Később 
püspöki tisztséget is viselt az egyházban. Amikor ezt meghal-
lotta a testvére Asztragesz király, haragra gerjedt és elfogatta 
Bertalant. Kényszeríteni akarta, hogy áldozzon Baldach bálvá-
nyának. Bertalan ezt megtagadta és így szólt;” Én megkötöztem 
a te Istenedet, ha te megteszed ugyanezt az enyémmel, akkor 
teljesítem parancsodat. Ha nem, akkor összetöröm Baldach 
képét.” Nem sokkal ezután jött egy hírnök, hogy Baldach képe 
összetörve fekszik a templomban. Ekkor a király megszaggatta 
ruháját. Bertalant megvesszőztette, majd parancsba adta, hogy 
nyúzzák meg, ezután keresztre feszítették és lefejezték.  
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Miután meghalt, hogy végleg megszabaduljanak tőle, koporsó-
ba zárták testét és tengerre tették, hogy a víz messzire sodorja 
el. A különös flottilla Lipari szigetén ért partot. Bertalan ily 
mártírhalállal végezte be életét. Natanael, a szellemvilágba 
érkező lelkeket várja hosszú földi útjuk után lelküket meggyó-
gyítja, erősíti. Hitetleneket tanítja, megtérésre és bűnbocsánat-
ra.  
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MÁTÉ APOSTOL 

 

Máté Kafarnaumból származott, hol Jézus követője lett. Máté, 
akit Lévinek is hívtak, adószedőből lett apostol. Foglalkozása 
miatt a zsidó honfitársai megvetették, kitaszították a társada-
lomból. Olyan előélete volt, mellyel nem szívesen fogadták vol-
na be semmilyen emberi csoportba. Jézus azonban megszólí-
totta, így szólt hozzá: „Kövess engem!” Máté élete megválto-
zott. Az ő példája bátoríthat mindenkit, akinek sötét a múltja. 
Jézus senkit nem nézett le és mindenkit magához hívott. Leg-
szűkebb tanítványi köréhez tartozott. Megkapta a Szentlelket 
és a világra szóló küldetést. A meghívottból tanítvány, apostol 
lesz, aki maga is Isten ajándéka a világnak.  

Különös figyelemmel gyűjtötte, őrizte magában az Úr szavait és 
beszédeit. Neki köszönhetjük az evangéliumot. Jézus halálát 
követően elhagyta a vidéket és Etiópiában hirdette az igét. A 
király fia meghalt a bennszülött varázslók tehetetlenek voltak. 
Ekkor hívták Mátét, aki feltámasztotta a fiút. A király olyan 
boldog lett elfogadta a kereszténységet, hálája jeléül egy pom-
pás templomot építtetett. Egész országában tanította az apos-
tol őket. A királynak volt egy Efigénia nevű lánya, akit Máté 
felvett az Istennek szentelt szüzek közzé, örök király menyasz-
szonyának.  

A király mikor meghalt, utóda Hirtacus szemet vetett a lányra. 
Mátét kérte fel, hogy a lányt beszélje rá a házasságra. Amikor 
az apostol elmagyarázta neki, hogy ez lehetetlen, megharagu-
dott, bosszút forralt ellene. Máté kitárt karral imádkozott a 
templom oltáránál, amikor Hirtacus hóhéra hátulról leszúrta. 
Máté a szellemvilágban tovább tanítja a lelkeknek az evangéli-
umot. Azokat készíti fel, akik a leszületésükkor a zárdát illetve 
a kolostort választják.  

 

 



32 
 

TAMÁS APOSTOL 

 

Tamás egyike volt azoknak, akik hűségesen kitartottak Meste-
rük mellett. Jézus legszorosabb köréhez tartozott. Egyike volt a 
tizenkettőnek azok közül, akiket kiszemelt arra, hogy Izrael 
tizenkét törzsét képviseljék. Nem könnyen lett hívő töprengő, 
kételkedő, de céltudatos, akaraterős, bátor, tettre – kész végle-
tek embereként ismerték. Szakmáját tekintve építész volt. Ő az, 
aki Jézus sebeit megvizsgálta, ujjait a sebeibe mélyesztette, 
megtapogatta, innen ered a Hitetlen Tamás elnevezés. Egyik 
alkalommal hajlandó lenne, akár meg is halni Jézusért. Máskor 
pedig a Mester feltámadását sem hajlandó elhinni látható bi-
zonyítékok nélkül. Jézus mégsem dorgálja meg, hanem megad-
ja neki azt, amire szüksége van, hogy megerősödjön a hitében. 
Jézus csak annyit mondott; „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik 
nem látnak és mégis hisznek.” 

Tamás azután vált szentté, hogy hittel fogadta a Mester szavát; 
„Én vagyok az út, az igazság, és az élet.” Az apostol különösen 
hű volt az Úrtól kapott küldetés teljesítésében. „Hirdessétek az 
evangéliumot, egészen a Föld végső határáig.” Pünkösd ünnepe 
után megjelent neki Jézus. Így szólt hozzá az Úr; „Kelj, föl té-
ged küldelek neki”.  

India királya Gundaphar, elküldte követét keresse meg a világ 
legjobb építészét. Küldetése során egy pártus király palotáját 
kellett felépítenie. Ezen kívül sokat prédikált és rengeteg cso-
dát tett. India északi részén is hirdette az evangéliumot. Nagy 
hatást keltett képekben gazdag beszéde. Főleg az asszonyok 
körében a férfiak ezért haragudtak. Közöttük volt egy királynő 
is és a király elé hurcolták. Az apostolt, különféle kínzásoknak 
vetették alá, de nem lett semmi baja. Az izzó vaslemezen Isten 
hűs forrást fakasztott, a tüzes kemencében hűs szellő lengede-
zett. 
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Ezért arra akarták kényszeríteni, hogy egy érc bálvány előtt 
mutasson be áldozatot. Ő letérdelt és így szólt; „Imádlak Jézus 
Krisztus.” Ekkor a bálvány elolvadt. A szentély papja úgy gon-
dolta, bosszút kell állnia. Ezért kardjával átszúrta az apostolt. 

A holttestét a megtérítettek, tisztességben temették el. Indiai 
nyughelyen egy hegyen található, amit a Paradicsom vize vesz 
körül. A hegyen egy templom áll, amelynek oltárán ezüst szek-
rény előtt, egy örökké égő lámpás őrzi az emlékét, míg a szek-
rény rejti Tamás holttestét. Csodálatos eredményeket ért el az 
evangélium hirdetésében. Indiában végzett apostoli missziója 
nyomán a dél-indiai keresztények az úgynevezett szíriai irány-
zatot követik. Most a szellemvilágban épít gyönyörű palotákat, 
templomokat a hívő érkezőknek. Hirdeti Jézus tanításait.  
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ifj. JAKAB APOSTOL 

 

Jakab az ifj.– t megkülönböztetésül kapta, miután Jézus tizen-
két apostola között volt másik Jakab is, az idősebb, János test-
vére. ifj. Jakab a Galileai tó mellől Betszaidából származott. 
Csendes, befelé forduló embernek ismerték. Már ifjú korában 
letette a nazireus – fogadalmat, amely megtiltotta a bor és a 
hús élvezetét. Alfeus fia csöndesen, hallgatagon járt Krisztus 
kíséretében.  

Ott hagyott mindent az igazi élete csak akkor kezdődött, ami-
kor a Mester tanítványa lett. Anyja, Jézus kereszt halálának 
tanúi között volt. Komoly férfi, szigorú vezeklő életet élt. En-
gedte magát vezetni és az Úr nagy feladatok felé tudta irányí-
tani. Jeruzsálem első püspökeként működött. Az bizonyos, 
hogy zsidó származásúként ő maga megtartotta a mózesi tör-
vényeket. Nagy tiszteletnek örvendett a kereszténységre nem 
tért zsidók között is. Egyszerű vászonruhában járt. Gyakran 
ment a templomba népének bűnéért imádkozni, a sok térdelés-
től térde olyan kérges lett, mint egy tevéé. Mintegy 30 évig 
kormányozta a jeruzsálemi gyülekezetet.  

Egyszer a zsidó vallási vezetők – elsősorban Ananiás főpap - a 
kereszténységről vallatták. ifj. Jakab bátran vallotta, hogy Jé-
zus az élő Istennek Fia. Ezért a zsidók a templom sarokbástyá-
jára vezették, hogy a mélységtől félve majd az apostol megta-
gadja Jézust.  ifj. Jakab azonban ott is megvallotta hitét. Erre a 
zsidók mélységbe lökték.  Túlélte az esést, ezért ellenségei lent 
elkezdték megkövezni. Az apostol erre e szavakat mondta; 
„Kérlek Uram, Atya Isten, bocsáss meg nekik, mert nem tud-
ják, mit cselekszenek.” Ezt látva egy Rekhabita pap rákiáltott a 
kövezőkre; „Hagyjátok abba, mit cselekedtek? Lássátok, az igaz 
imádkozik értetek!” A zsidók abbahagyták a kövek dobálását. 
De egy takács odasietett és dorongjával szétzúzta ifj. Jakab 
fejét, mely halálát okozta az apostolnak. Azóta a szellemvilág-
ban vezeti, tanítja, bátorítja a saját szabad gyülekezetét.  
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SIMON APOSTOL 

 

Simon a Zelóta, fanatikusan Róma ellenes volt, nagy szabadság 
vágy jellemezte. Egy olyan politikai csoporthoz tartozott, akik 
felvették a fegyveres harcot, ha kellett a Római Birodalommal 
szemben. A gyilkosságtól sem riadtak vissza. Simon elhívásával 
Jézus megmutatta, hogy sem kulturális, sem faji, sem politikai 
nézetek nem állnak az útjába, ha meg akarja változtatni valaki 
életét. Simonra jellemző volt általában a buzgóság, bátorság, 
öntudatos embernek ismerték. Élete teljesen megváltozott Jé-
zus mellett. Hitte, hogy Isten fia. Sokat tanult tőle, bátran val-
lotta magát tanítványának hűen, szerényen, alázatosan követte 
Mesterét.  

Jézus halála után, Egyiptomban hirdette az evangéliumot. Ké-
sőbb Perzsiában prédikált. Itt találkozott Júdással, / Taddeus, 
Tádé /, akivel együtt misszionáltak. Baradach, a babiloni király 
hadvezére, akkor tervezett hadjáratot India ellen. Jóslatot kért 
Isteneitől, azt a választ kapta, hogy nagy háború következik és 
mindkét oldalon sokan halnak meg. Ettől a herceg megrettent 
és az apostolokhoz fordult. Simon és Júdás ezt mondta; „Nem 
kell félned, mert velünk a béke jött országotokba, nem lesz 
háború, holnap a harmadik órában követek érkeznek Indiából, 
hogy a békéről tárgyaljanak veled.''  A pogány papok, akik a 
jóslatot adták kinevették az apostolokat. Azonban másnap 
megérkeztek a békekövetek Indiából. Akkor a herceg máglyára 
akarta vettetni a pogány papokat, mert hazudtak neki. Simon 
és Júdás könyörögtek azok életéért, így szóltak; „ Mi nem azért 
küldettünk, hogy élőket megöljünk, hanem, hogy holtakat élet-
re keltsünk!'' Ennek a híre eljutott a királyhoz is és elrendelte, 
hogy a két apostol szabadon működhet országa területén.  

Egyik alkalommal megvédtek egy ifjút, akit alaptalanul vádol-
tak azzal, hogy elcsábított egy leányt. Ezért rátámadtak az 
apostolokra, hogy szolgáltassák ki nekik a tettest. Ők azonban 
így válaszoltak: „Mi arra küldettünk, hogy megmentsük az ár-
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tatlanokat, nem pedig arra, hogy elveszejtsük a bűnösöket!'' 
Bejárták már az egész országot, elértek egy olyan városba, 
melynek népét ellenségeik feltüzelték ellenük. Elfogták és po-
gány templomba hurcolták őket. Akkor megjelent nekik az Úr 
angyala, mindkettőjüket választásra szólította fel vagy azonnal 
meghalnak mind, akik ellenük támadtak vagy ők lesznek vér-
tanúk. Mindketten a vértanúságot választották, de csodajelet 
kértek, hogy megtérjenek az emberek. Azt kérték, hogy csilla-
podjon le a tömeg dühe, mindegyik gonosz lélek zúzza szét a 
saját bálványát.  

Mikor a bálványképek mindenki szeme láttára, darabokra tör-
tek, a pogány papok rárohantak az apostolokra és megölték 
őket. Simon a szellemvilágban misszionárius, buzgón hirdeti az 
evangéliumot mindazon lelkeknek, aki bűnükből megtérni 
vágynak. Lelki fejlődésük útján elindulni akarnak és hittel fo-
gadják Isten igéjét.  
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JÚDÁS / TADDEUS, TÁDÉ / APOSTOL 

 

Ezeken a neveken ismeretes, Jézus tizenkét tanítványa közzé 
tartozott. Bátran és hűségesen követte Mesterét. Nagyon öntu-
datos, erős hittel, rendelkező személyiség volt. Élt benne a 
missziói küldetés. Amit Jézusból megismert, nem akarta ma-
gának megtartani tudta, hogy az egész világnak szüksége van 
ugyanarra az üzenetre.  

Jézus halála után, Tamás apostol teljesítette a Mester ígéretét 
azzal, hogy Júdás Tádét Edesszába küldte. Az itt élő Istenfélő 
Abgár király hallott Jézusról és cselekedeteiről, ezért levélben 
fordult hozzá, hogy keresse fel őt és gyógyítsa meg betegségé-
ből. A Megváltó levélben válaszolt neki, hogy Jeruzsálemben 
kell teljesítenie a küldetését, de később, majd egy tanítványát 
elküldi. Júdás megjelent Abgár király előtt elmondta, hogy 
Jézus tanítványa, eközben mennyei fény sugárzott az arcáról. A 
király azonnal boldogan megvallotta hitét az Isten fiában. Az 
apostol pedig fogta a magával hozott Veronika kendőt, ame-
lyen Jézus arca volt látható, betakarta vele a leprában szenvedő 
király arcát és az mindjárt visszanyerte egészségét. Jézus ke-
resztre feszítését követően, Veronika ezzel a kendővel törölget-
te a Mester arcát. Ezt a kendőt mindig magánál tartotta, ezzel 
gyógyította a szenvedőket.  

Később Júdás Mezopotámiában hirdette az evangéliumot. 
Majd Perzsiába ment, ahol Simonnal együtt misszionáltak. 
Szabadon működhettek az egész ország területén. Majd amikor 
egy olyan területre érkeztek, ahol ellenségesen fogadták őket a 
pogányok, mindketten vértanúhalált haltak. Júdás arra figyel-
meztet, hogy a korunkban felbukkanó kísértések és szellemi 
áramlatok között, megőrizzük hitbeli öntudatunkat. Tudatosí-
tanunk kell magunkban, hogy ehhez erőre, érthetőségre, bátor-
ságra van szükségünk a világ ellenállása közepette. 
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Missziós munkáját a szellemvilágban folytatja. Akik itt súlyos 
betegség által távoznak a szellemvilágba vagy túl hosszú földi 
életet élnek, a lelkük is nagyon erővesztett lesz mikor megér-
keznek a túlvilágra. Nekik ugyanúgy, mint itt a földi világban, 
van egy kórház féle, ahol az ilyen átment lelkeket gyógyítják és 
erősítik. Júdás itt is segít a gyógyításban és a lelkek felerősíté-
sében.  
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JÚDÁS / ISKARIÓTI / 

 

Júdás Galileából származott, több más apostolhoz hasonlóan. 
Ők a Zelóta mozgalom ultraradikálisai a politikai terrorizmus 
első képviselői voltak.  

Jézus választotta ki őt is, de kezdettől fogva tudta, hogy ő fogja 
elárulni. A maga megbocsáthatatlan tettével, Isten titokzatos 
üdvösség tervének részét képezte. Mivel Jézus úgy választotta 
ki a tizenkettőt, ahogyan Isten választotta ki a népét, nem 
küldhette el Júdást. Tudta, hogy mindvégig szeretnie kell, hogy 
megmutassa, Isten választása visszavonhatatlan. Jézus nem is 
tehetett másként, mint, hogy maga mellett tartotta Júdást egé-
szen a végsőkig. A dolgok valójában egy eleve elrendelt módon 
történtek meg. Így Júdás a tizenkét tanítvány egyike volt. Ő az 
egyetlen Júda törzsbeli apostol. A Mester kitüntette bizalmá-
val, megtette az apostoli közösség pénzkezelőjének. Jézus arra 
tanította követőit, hogy szeressék még az ellenségeiket is. Ezért 
Júdás esetével az igazi szeretet gyakorlati bemutatását adta a 
követői számára.  

Kezdetben az Üdvözítő tanítása megindította szívét, megigézet-
ten csüngött szavain. Látta, amikor betegek, sánták, bénák, 
vakok özönlöttek Jézushoz, tanúja volt az Üdvözítő hatalmas 
munkájának. Júdás mindent elhagyott azért, hogy Jézust kö-
vesse. Elhagyta szüleit, testvéreit, kedvesét, jómódú életét, vál-
lalta, hogy apja ezért kitagadja. Saját személyében is megta-
pasztalta Krisztus hatalmának bizonyítékát. Felismerte, hogy 
Krisztus tanítása magasan felette állt mindannak, amit valaha 
is hallott. Júdás megszerette Jézust, szeretett volna vele lenni, 
meg volt benne a vágy arra, hogy élete és jelleme megváltoz-
zon, azt remélte, hogy Krisztussal való kapcsolata révén meg-
tapasztalhatja majd ezt. Nagyon jó képességgel rendelkező 
ember volt, karizmatikus egyéniség. Azonban, mégsem jól ér-
telmezte a Mester tanítását. Azt gondolta, hogy a földi király-
ságról beszél Jézus, felszabadítja Jeruzsálemet a rómaiak meg-
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szállása alól, magához ragadja az irányítást Izráel népe fölött. 
Arra számított, hogy a forradalmat követően ő is az uralkodó 
elit soraiba fog tartozni.  

A virágvasárnapi bevonulással azonban, mindenki számára 
egyértelművé vált, hogy neki nem ez a terve. Jézus világosan 
közölte, hogy meg fog halni nem kíván felkelést szítani a róma-
iak ellen. Ekkor, Júdás úgy döntött, cselekvésre kényszeríti 
mesterét. Úgy okoskodott, ha letartóztatják Jézust, kénytelen 
lesz segítségért kiáltani, tömeg verődik össze a rómaiak ellen 
fordulnak és kitör a forradalom. Jézus már számtalanszor sza-
badult meg a farizeusok által előkészített csapdából, tehát bi-
zonyára most sem engedi meg, hogy elfogják és keresztre fe-
szítsék.  

Felajánlotta a zsidó főpapoknak, hogy harminc ezüstpénzért 
segít Jézust titokban elfogni. Ez az utolsó vacsora utáni éjsza-
kán következett be a megbeszélés szerint csókkal árulta el mes-
terét. Minden pillanatban azt várta, hogy Krisztus majd megle-
pi ellenségeit azzal, hogy Isten Fiaként jelenik meg előttük. De 
amint egyik óra telt a másik után és Jézus mindennek alávetet-
te magát, hirtelen szörnyű félelem szorította össze a szívét arra 
a gondolatra, hogy ő tulajdonképpen halálra adta Mesterét, 
harminc ezüstért. 

Júdás megbánja tettét és visszavitte a harminc ezüstöt a főpa-
poknak és a véneknek, „vétkeztem, mondta, elárultam az igaz 
vért". A papok nem fogadták vissza a pénzt, ezért Júdás a 
templomban szétszórta. Nem tudta tovább elviselni bűnös lel-
kiismeretének kínzó érzését, kétségbeesésében elrohant és fel-
akasztotta magát.  

Péter is megtagadta Krisztust, de megbánta bűnét s bűnbocsá-
natot, kegyelmet nyert. Júdásban a megbánás reményvesztett-
séggé torzult, ami az önpusztításba torkollt. Számunkra felhí-
vás arra, hogy mindig szem előtt tartsuk, soha nem szabad el-
veszítenünk a reményt az Isteni irgalmasságban. Jézus tiszte-
letben tartja szabadságunkat a megbánásra és a megtérésre 
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való készségünket. Jézus irgalma és megbocsátása bőséges. 
Keresztre juttatta Jézust, oda ahol győzelmet aratott a bűn és a 
halál fölött. Így az üdvösség, ami Isten ajándéka, immár min-
denki számára ingyen elérhető, aki elfogadja Jézus Krisztust, 
mint Megváltóját.  

Júdás a szellemvilágban a fanatikusok körében evangelizál. 
Amikor átment látta ugyan, hogy neki ez volt a feladata ahhoz, 
hogy Jézus is el tudja végezni a megváltást. Tisztán látta az 
összefüggéseket, de nagyon bántotta mégis lelkileg, hiszen na-
gyon szerette Jézust. Ezért vállalta fel most ezt a nehéz munkát 
odaát. Tulajdonképpen ugyanazt teszi a szellemvilágban, mint 
Jézus a földi világban a tanítások terén.  A fanatikusok között 
igen nehéz dolga van, de hittel, erővel és szeretettel teszi. Az is 
nagyon bántja, hogy itt a földi emberek nem ismerik az igazsá-
got és a gyűlölködő erők mind megmutatkoznak irányában.  
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Az élettörténetek befejezése képpen szeretném bemutatni 
Saul/Pál/ megtérését, melyet egyik versemben dolgoztam fel.  

 

SAUL MEGTÉRÉSE 

 

Saul volt az egyik rettegett, 

Üldözője a keresztényeknek. 

Elment a főpaphoz és kért tőle, 

Damaszkuszba a zsinagógához, 

 

Olyan írásos engedélyt, hogy 

Ha útközben híveket talál, 

Azokat megkötözve vihesse, 

Jeruzsálembe a papok elé. 

 

Ahogy közeledett Damaszkuszhoz, 

A mennyből, hirtelen nagy fény jött, 

Mely elvakította őt és a 

Körülötte lévő katonákat. 
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Saul földre esett s hangot hallott; 

Saul! Saul! Miért üldözöl engem? 

Ki vagy te Uram? – kérdezte, 

Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. 

 

Kellj fel, menj be a városba és ott, 

Megmondják neked, mit kell tenned. 

A katonák kábultan álltak ott, 

Nem láttak senkit, csak hangot hallottak. 

 

Saul felkelt, kinyitotta szemét, 

De nem látott semmit, megvakult. 

Kézen fogva vezették Damaszkuszba. 

Három napig nem látott, nem evett. 

 

Rémült és kétségbe esett volt, 

Nem tudta mi történik vele. 

Meggyötört lélekkel elkezdett, 

Imádkozni az Úr Istenhez. 
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Álmában látomása volt, hogy 

Egy tanítvány jön el s meggyógyítja. 

Ugyan ekkor az Úr szólt Anániáshoz; 

Kelj fel, menj az egyenes utcába, 

 

Keresd meg a Tarzusit, Sault. 

Anániás megijedt, hogy hova 

Küldi őt az Úr, ezért habozott. 

Ám, az Úr szólt; Menj, gyógyítsd meg őt. 

 

Választott eszközöm Saul, hogy 

Hirdesse nevemet a népnek. 

Anániás elment Tarzusihoz, 

Elmondta, az Úr parancsát neki. 

 

Rátette kezét szemeire, 

Saul megtelt Szentlélekkel s látott. 

Majd felkelt és megkeresztelkedett. 

Néhány napig, amíg erősödött, 
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Damaszkuszi tanítványokkal volt. 

Ott a zsinagógába hirdette 

Jézust, mindenki csodálkozott. 

A papok rossz szemmel nézték ezt. 

 

Elhatározták, hogy megölik. 

E terv, Saul fülébe jutott. 

A tanítványok, városfalán át, 

Egy kosárba leeresztették. 

 

Így menekült Saul, Damaszkuszból. 

Jeruzsálemben ment és kérte, 

Csatlakozhasson a tanítványokhoz. 

Múltja miatt mindenki félt tőle. 

 

Nem hittek neki, hogy megváltozott, 

Barnabás, azonban elvitte, 

Őt az Apostolokhoz, akiknek 

Elmondta a vele történteket. 
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Ezután, velük együtt járt- kelt, 

Hirdette az igét, vitázott is. 

A Görög nyelvűek megakarták 

Ölni, így Tarzusba menekült. 

 

Saul megtérését követően vette fel a Pál nevet. Pál élete végéig 
hirdette Jézust és tanításait, főleg a pogányok között. Többször 
börtönbe vetették ellenségei, de kiszabadult és folytatta igehir-
dető útját különböző területeken. Nagyon jó példa arra Jézus, 
hogyan munkálkodik a lelkek fejlődése érdekében. Üldözőjéből 
igehirdetővé vált.  
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A TÚLVILÁGI LÉT ALAPTÖRVÉNYEI 

 

1)Az isteni törvény; Isten akaratával egyenlő, törvényes fej-
lődési út. Törvényes szellem, törvényes körforgása. Az abszolút 
jó érvényesülését írja elő. A benne lévő szellem értelmi, érzelmi 
és lelki erői folyvást fokozódnak. Az értelemre nézve fokozatos 
megvilágosodást jelent. Az érzelemre finomodást, a lélekre 
szellemesülést jelent.  Egyre gyarapodó bölcsesség, boldogság, 
szellemi erő és védelem. Az isteni törvényben élők jellemvo-
násai; A gonosznak visszautasítása és a tökéletesedésre törek-
vés. Bizonyos missziós munkák végzésére önként inkarnálód-
nak. Ilyen például, az igaz tudomány előre vitele. Az emberba-
ráti tevékenységek kifejtése, béke erősítése. Magasabb művé-
szetet, tiszta erkölcsöt, önzetlen szeretetet hoznak a földre. Ők 
hűséges harcosai Isten igazságának. Az isteni törvényben élők 
végsorsa; A szakadatlan fejlődés a tökéletesedés útján. Dicső-
ségről – dicsőségre jutnak, mígnem elérik végcéljukat. Ami a 
hat napkörön túl az isteni ősvilágosság, visszanyerve eredeti 
elsőd lélek tisztaságukat.  

2)A kárhozati törvény; Az abszolút gonosz érvényesülését 
lehetetlenné teszi. Azonban, az isteni törvénnyel szemben he-
lyezkedő szellem értelmi, érzelmi és lelki erői lefokozódnak. 
Értelme elhomályosul, érzelme eltompul, lelke pedig elsatnyul. 
Tévelygés, boldogtalanság, elsatnyulás jellemző rá. A kárho-
zatba süllyedtek jellemvonásai; ördögi állapotba jutott szel-
lemek, mert nem fogadják el a kegyelmet és nem alkalmazkod-
nak az isteni törvényekhez, megmaradnak tagadásuk mellett. 
Így lesüllyedt szellemek a haláluk után, mint valami sötét ár-
nyak követik a testben élőket és nem szűnnek meg gonosz vá-
gyaikat és gondolataikat feléjük lövellni. Mindazok irányába, 
akikkel hasonlóság folytán az alantas természetük rokon flu-
id/energia/ szálakkal rendelkezik. Ők itt maradnak a Föld lég-
körében és általuk jutnak energiához, illetve vágyaik kielégíté-
sére a megszállottak címszó alatt bővebben írtam róluk az elő-
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ző kötetemben. A kárhozatba süllyedtek végsorsa; Ha értel-
mi, érzelmi és lelki erőik már a végsőkig lefokozódtak, mozgást 
és életet el nem fogadó elmékké sűrűsödnek. Ezekbe zártan a 
szellem értelmi világossága teljesen kialszik, érzéketlenségbe 
merevedik, elveszti egyéniségét; ez a szellem halál. Amikor 
számuk elér egy bizonyos mennyiséget, amennyit a Föld törvé-
nyes szellemi ereje már nem bírna el, mint salak a bolygó 
anyagának egy részével leválnak. Ezután egy új mellékbolygó 
alakul ki belőlük. Itt azonban sokkal súlyosabb természettör-
vények hatása alatt, végtelenül ridegebb létfeltételek mellett 
kell magukat a mélységből felküzdeniük.  

3)A kegyelem törvénye; A természet törvényébe kapcsolt 
szellemek közül a megtérőknek módot nyújt, erőik újból való 
fokozásához. Ezzel, elveszett üdvösségük visszaszerzéséhez. A 
végtelenül türelmes, megtérésre alkalmat adó, lelki gyengesé-
geinket elnéző és megbocsájtó isteni kegyelem fejleszti, neveli a 
szellemi jók megismerésére és követésére, a szenvedésben elfá-
radt lelkeket.  

4)A hasonlók vonzásának törvénye; melynek értelmében 
a túlvilágon, minden szellem fluidjának megfelelő szférába és 
hozzá hasonló szellemek társaságába kerül. Így a gonosz hozzá 
hasonló gonoszok szenvedő csoportjába, a jó hozzá hasonló jók 
boldog társaságába kerül. A vonzás törvénye azonban az egész 
Univerzumban, így a Földön is érvényesül.  

5)A természet törvénye; A kárhozat hatalma alá került szel-
lem után kinyújtott isteni mentő kéz, gátolja a szellem erőinek 
rohamos lefokozódását. Az utolsó pillanatig esélyt kap a javu-
lásra.  A természet törvény sem elnézést, sem kegyelmet nem 
ismer, hanem kérlelhetetlen szigorral tükrözi vissza a valósá-
got. Azért, hogy a bűnök rabságában sínylődőt figyelmeztesse 
kötelességére, a megtérésre.   

A természet törvényébe kapcsoltak jellemvonása; még 
nagyfokú hajlam a gonoszra és a jó iránt némi befogadó képes-
séggel. Belőlük kerül ki az emberek túlnyomó része. A fizikai 
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világ a legalkalmasabb létforma a mélyre bukott szellemek ré-
szére. Itt csak- nem teljes szabad akaratot nyernek vágyaik és 
hajlamaik szerint élhetnek, előttük áll a haladás. A természet-
törvénybe kapcsolt szellemek három csoportba osztályozhatók, 
melyek az alábbiak. 

Süllyedők; Ezek olyan bukott szellemek, akik a fizikai világ-
ban bűnös hajlamaiknak hódolnak és a jóra intés náluk süket 
fülekre talál. Fokról – fokra süllyednek a bűnbe, míg végül az 
utolsó fokon romlott fluidjaik levonják őket a kárhozatba, ahol 
ördögként dühöngnek. A vonzás törvénye érvényesül és ez a 
kárhozatba süllyedtek végsorsa.  

Stagnálók; Rest javulni! Folyton egy fokozaton marad, stag-
nál. A restség, végül azzal fogja magát megbosszulni, hogy le-
marad közben a magasabb fokozattá minősülő bolygóról. Süly-
lyedő lesz belőle.  

Javulók; A természettörvény kérlelhetetlen szigora gondol-
kozni kényszeríti a szellemeket. A jobb szellemektől eredő su-
galmazás alatt e szellemek jobb belátásra jutva megtérnek. 
Megtérésükkel meggyógyulnak bűneikből, mert elfogadták 
Isten törvényét. Ezért értelmi, érzelmi és lelki erőik fokozásán 
dolgozva haladnak fokról – fokra feljebb. 

A természettörvény legfelső csúcsáról, azután a vonzástörvénye 
alapján felszívja őket az Isten kegyelmi törvénye és bevezeti az 
isteni törvénybe való életbe.  

Amikor angyalokról beszélünk, mindig magasabb missziós 
szellemekre gondoljunk. 

Amikor pedig ördögről, gonoszról, akkor azokra az isteni tör-
vénynek ellenszegülő szellemekre kell gondolni, akik makacsul 
megmaradtak a gonoszban és így a kárhozat törvényébe süly-
lyedtek. A megtévesztés, hazugság, önzés, uralkodni vágyás a 
legerősebb fegyverük. Éltető elemük a fluid keverés, vagyis a 
paráznaság, testiség és Isten tagadása.  
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Ezek a Föld légkörében lévő lelkek látják gyengeségeinket a 
jellemünkben. Ezért mindig ott próbálnak meg kikezdeni és 
lehúzni a saját szintjükre, hogy megfelelő energiát tudjanak 
nyerni tőlünk. A süllyedés egy pillanat műve is lehet egy indu-
lat, harag stb. által, de a visszaemelkedésünk sajnos hosszabb 
ideig tart. Visszanyerni azt a megfelelő szintű energiát, amit 
már egyszer elértünk. Ezért nagyon fontos az önismeret. Le-
gyünk tisztában gyengeségeinkkel és arra fokozottabban figyel-
jünk, ne hagyjuk magunkat csapdába ejteni. Ha már tudjuk 
mik a gyengeségeink, próbáljunk rajta javítani, például rossz 
beidegződéseken változtatni. Minél jobban tökéletesítjük jel-
lemünket, annál inkább kevesebb rést hagyunk a gonosz lel-
keknek. Kiegyensúlyozottabbak, békésebbek, szeretettelje-
sebek leszünk. Kérjünk erőt a mindennapi feladatunk elvégzé-
séhez és ahhoz, hogy tudjuk megőrizni szívünkben a békét és 
szeretetet, minden körülmények között.  
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KARMA 

 

A karma, ok – okozat, a következmények törvénye, fejlődés és 
tisztulás érdekében. A fejlődésünk útján nem haladhatunk elő-
re, ameddig kiegyenlítetlen számlánk van. Bűn, büntetlenül 
nem marad! Semmi sem marad el következmények nélkül, 
minden szeretetlenséget, bántalmat, kevélységet vissza kell 
kapnunk attól, akinek ezt okoztuk. Csak úgy haladhatunk elő-
re, ha szeretetben a kiegyenlítődés megtörténik. Először ön-
magunkat kell elfogadni és szeretni, amikor saját magunkkal 
rendben vagyunk, akkor tudjuk másnak is átadni a szeretetet, 
akkor tudunk elfogadni, megbocsájtani teljes szívből. Minden-
ki Isten gyermeke, csak a fejlődésben nem egyforma fokozaton 
állunk. Olyan, mint egy iskola, ki hol tart. Amit a földi életben 
követünk el valaki ellen, azt itt kell kiegyenlíteni.  

A karma lefolyása hullámszerű. Minden hetedik élet pihentető 
élet. Ilyenkor leszületéskor megkapja az addig összes életében 
megszerzett képességeket. Ez egy próba is egyben, olyan, mint 
egy vizsga. Magában hordja a bukás veszélyét is, akárcsak az 
iskolában. Amit megszereztünk életsorozatok által, arról bi-
zonyságot kell tenni, hogy jól megtanultuk, vagy jól használjuk 
illetve ez egy megerősítő élet is egyben a továbbhaladás érdek-
ében. A nemzeteknek is meg van a saját karmája. Semmi sem 
történik illetve történt véletlenül. Mindenki abba az országba 
születik ahova életútja, feladata szólítja. Aki más kultúrát le-
néz, az legközelebb abba a kultúrába fog leszületni, hogy meg-
tapasztalja és értékelje, tanuljon belőle.  
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REINKARNÁCIÓ 

 

Minden élet célja a fejlődés. Bűn, büntetlenül nem marad. Ha 
valaki ellen szeretetlenséget követünk el, akkor azt még abban 
vagy a következő életünkben vissza kell, hogy kapjuk. A szere-
tetben kiegyenlítődés a cél, mindaddig nem juthatunk tovább a 
fejlődésben, míg a szeretet törvényének eleget nem teszünk. 
Ezért a vezeklés visszahoz a földi életbe újraszületés által. Ezt 
az ok-okozati törvény szabályozza. Ezt nevezzük karmának és 
az életek sorozatát, ami ennek a következménye, pedig rein-
karnációnak. Olyan, mint egy iskola, minden élet más – más 
szellemi ismeretre tanít meg bennünket. Éppen ezért, nagyon 
fontos a megbocsájtani tudás, ami a szeretetben való kiegyenlí-
tődéshez vezet. 

Mindig a jelenlegi életünkkel alapozzuk meg a követ-
kező életünket! Nagyon fontos, hogy ne maradjanak elvar-
ratlan szálak, ne vigyünk át semmit a következő életünkbe. 
Amíg van rá lehetőség itt a földi világban kell kiegyenlítődni a 
szeretetben, bocsánatot kérni, ha kell. Ha már a lélek elhagyta 
a földi világot, akkor pedig imádkozni kell a lelki üdvéért és 
megbocsájtásáért. Az is nagyon fontos, hogy mi is bocsájtsunk 
meg neki szívből, lélekből, mert addig ő sem tud a túlvilágon 
tovább haladni, megreked. Ha látnák az emberek azt, hogy 
ilyen esetben a lélek térden állva könyörög a bocsánatunkért 
mindaddig, amíg meg nem bocsájtunk neki, hiszen ő addig 
semmi mást sem tud csinálni, nem tud tovább haladni szellemi 
útján. Korábban már írtam, hogy a kegyelem mindig letakar 
bizonyos dolgokat, mert egy élet kevés a felgyűlt bűnök leve-
zeklésére. Ezért nem szabad senkit sem megítélni, mert nem 
tudhatjuk, hogy nekünk milyen letakart bűnünk van. 

Ezt nem árt ha tudjuk, mielőtt azt hinnénk, mi tökéletes, jó 
emberek vagyunk. Sajnos az egó igyekszik egy fátylat vonni 
elénk, hogy mi saját magunkat se ismerhessük meg teljesség-
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ben. Igyekszik gőgössé tenni és elhitetni velünk, mi milyen jók 
és tökéletesek vagyunk.  

Vannak olyan apróbb bűnök, melyet kegyelemből megbocsájt 
az Úr. Amikor eljön az átlépés ideje, úgy szokták mondani a 
lélek megmérettetik. Szétválik a jó és rossz gondolatok és cse-
lekedetek sora. Vannak, amik kiegyenlítődésre kell, hogy kerül-
jenek. Azonban van olyan is, hogy a lélek bizonyos bűnök jóvá-
tételét, melyekhez nem szükséges a közvetlen földi kontaktus 
felvállalása, betegségek általi szenvedésben teszi jóvá. Ezek az 
úgynevezett karmikus betegségek. Akik magasabb légkörből 
jönnek a Földre missziós munkát teljesíteni, ők is vállalhatnak 
fel betegségeket, ezzel is segítve a közeli hozzátartozójuknak. 
Lehetnek olyan életveszélyes állapotok, amiket a lélek magá-
nak épít be még a szellemvilágban azért, hogyha letérne az út-
ról ez figyelmeztesse.  

Aki nem hajlandó változtatni élete során jellemén a tökéletese-
dés és szeretet irányába az egy elvesztegetett életet él. Ugyan-
abban a fokozatban marad, nincs előre lépés. Alapból kötelesek 
vagyunk segíteni mindenkin  akin csak tudunk, ez még nem 
takar semmilyen plusz cselekedetet. A felemelkedés útján való 
haladáshoz szükséges alapos önismeret, tudatosság, önfegye-
lem, bátorság, akaraterő, kitartás. Minden egyes testet öltés 
alkalmával a léleknek, valamely fejlettségi fokának arányában 
álló feladattal kell megküzdenie. Minél nehezebb és terhesebb, 
annál nagyobb érdem, annak híven megfelelni. Az inkarnációk 
száma meghatározhatatlan, mivel a lélek akaraterejétől függ és 
erkölcsi, szellemi előrehaladásával rövidítheti. A kegyelem 
mindig jobb helyzetet teremt számunkra, mint amit önerőből 
megérdemelnénk. 

Amikor egy életet helytelenül használunk fel, annak komoly 
következményei is vannak. Ez egyrészt a lélekre nézve haszon-
talan marad, tehát elvesztegetett idő, születés – halál átélése és 
a köztes lét ideje, mely természetesen változó. Másrészt olyan, 
mint az életben, ha az egyiknapon valamit elhalasztunk, akkor 
a következő napon pótolni kell, csak akkor már az a nap sokkal 
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sűrűbb és nehezebb. Amit hiányosan vagy rosszul csináltunk, 
újra kell kezdeni, csak nehezebb körülmények között. Ezek az 
inkarnált, testet öltött lelkek képezik az emberiséget a Földön. 
Azonban, vannak inkarnált lelkek, nem fizikai testben a világ-
űrben lévő számtalan égitesteken is. A lélek normális élete a 
szellemi lét, amely örök. A testi lét csak időleges, átmeneti egy 
pillanat az örökkévalóságban.  

Mindenki az újraszületéskor, olyan megpróbáltatást választ, 
amelyet a leghathatósabbnak vél a cél elérésére. Ebben mindig 
a lélek állapodik meg. Az ember szabad akaratából vagy betart-
ja és fejlődik, vagy megszegi és elbukik. A lélek bűnhődése, 
vezeklés a múltért, megpróbáltatás a jövőért. A lélek 
testet öltéskor, magával hozza előző testi életének sajátossága-
it, valamint előző életében elsajátított képességeit. Ezek az ösz-
szetevők. Az emberek természetéből adódó negatív hajlamok, a 
lélek tökéletlenségének maradványai a múlt életből. Visszasu-
gárzása, az elkövetett hibáknak és bűnöknek. Ez nevezhető 
tulajdonképpen eredendő bűnnek. Az előző életek lefedé-
se Isten jótéteménye. Ugyanis sok kínos emléket borít a feledés 
homályával. Ezért ezt kíváncsiságból sohasem kutatjuk! Így 
minden újra- születés azzá lesz, amivé fejlődik, hiszen mindig 
tiszta, új lappal indulhatunk sorsunk beteljesítésére. Az élet 
egy új kiindulási pont, melyet nem befolyásol a múlt. Csak a 
jelen hibáit ismeri, ami a múlt folyománya és ez javulásra ösz-
tönzi. Amit már levezekelt vagy a kegyelem eltörölte, azzal nem 
kell már foglalkozni.  

Elég gondot jelent a jelenlegi tökéletlenség elleni küzdelem. A 
jelen élet kötelességeit, minden körülmények között híven kell 
teljesíteni. Mózes szántott, Jézus vetett, Spiritizmus arat! Ez a 
három kinyilatkoztatás. Most lássunk néhány példát arra, ho-
gyan működik a reinkarnáció; 

Egy férfi, féltékenységből megöli a mennyasszonyát, 
őt besorozzák katonának és elesik, meghal. - Itt máris 
teljesült az ok–okozati összefüggés, – a férfi ölt, őt is 
megölték.  A szemet – szemért és a fogat – fogért elv, 



55 
 

így érvényesül. A természettörvény dolga, hogy igaz-
ságot szolgáltasson. Mégpedig az ok-okozati törvény 
alapján. Mindketten a szellemvilágban vannak, azon-
ban a férfi ott sem tud uralkodni ezen a tulajdonsá-
gán, mert még nem javította ki. A mennyasszony az 
üldözése elől menekül, leszökik a Földre, újra születés 
által. A férfi amikor megtér és már látja hibáját, leszü-
lethet hozzá testvérként. Azért, hogy a földi világban, 
mint testvér a szeretet megmarad, de más a viszonyuk 
és a kiegyenlítődés megtörténhet.  

Egy házas férfi szeretőt tartott, de nagyon féltékeny 
volt és agyon gyötörte. A nő elmenekült előle ott hagy-
ta. A férfi gutaütést kapott haragjában. Később a nő is 
meghalt és a szellemvilágban találkoztak. Természe-
tesen ott sem hagyta békén a férfi a nőt. Ezért a nő, 
hogy megszabaduljon tőle, lemenekült újraszületés 
által a Földre. Sajnos engedély nélkül nemet is váltott. 
Ezzel nagy hibát követett el, mert vétett a szellemvilág 
törvénye ellen. A férfi, azonban így is megtalálta, mi-
vel a korábbi földi életükben a fluid szálaik /energia/ 
összekeveredtek, így azok lélek szinten természetesen 
megmaradtak. Ezért ezek a szálak a férfit elvezették a 
nőhöz, hiába volt férfi testben. A férfi a szellemvilág-
ból dühében, különböző görcsöket okozott neki. Ez 
csak azért volt megengedett számára, mert a nő is vé-
tett a törvénytelen nem váltással. 

Egy elkényeztetett jómódú ficsúr, aki nem becsülte 
meg a földi életét, büntetésül a következő életében egy 
szegénységben élő parasztasszonyhoz kellett leszület-
nie. De a ficsúr ezt nem akarta, megpróbált a tör-
vénynek ellenszegülni azzal, hogy a leszületéskor, 
nem foglalta el egészen a helyét a fizikai testében. 
Természetesen ezzel elérte, hogy hamar visszakerült a 
szellemvilágba, de a törvényt nem lehet kikerülni, 
vagy megúszni. Ráadásul ezzel még pluszban bánatot, 
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fájdalmat okozott a családnak is. A következő leszüle-
tésekor mindennel el kell számolnia majd.  

Egy hercegnő gőgös, haragos, igazságtalan volt. A va-
gyona miatt, ugyan sokan körül vették érdekből, de 
igazából senki sem szerette. Amikor meghalt, senki 
sem volt körülötte, senki sem várta. Senki sem imád-
kozott érte, mindenki szabadult tőle. Nagyon magá-
nyos volt, ezért a földi testben élő szolgálóját, amikor 
megtalálta körülötte maradt, hozzá kötődött. Azon-
ban a hercegnőnek a sok rossz tulajdonsága miatt, 
nagyon negatív kisugárzása volt és ezzel az erő le-
áramlással sok bánatot okozott a szolgálójának. 

Sokan a közteslétben a saját tudatlanságuk miatt akadnak meg, 
nem veszik észre, hogy meghaltak. Volt olyan tengerész, hogy a 
hajója már rég elsüllyedt, de ő úgy halt meg, hogy nem vette 
észre és évszázadok óta merte a vizet képzeletben, amíg egy 
mediális kör tagjai fel nem világosították, hogy már régen 
meghalt és menjen tovább.  

Sok esetben itt a Földön, nincs tudomásunk arról, hogy ránk a 
természettörvények érvényesek. Ezért érezzük időnként érthe-
tetlen sorscsapásnak az életünket, pedig erről mi magunk tehe-
tünk, egy előző élet bűne miatt. Ha életünket, úgy irányítjuk, 
hogy minél kevesebb karmát gyűjtsünk be magunknak, akkor a 
következő életünk kellemesebb lesz.  

Sok esetben a karmikus tetteink következményével, már ebben 
az életben szembesülünk. Az isteni gondviselés lehetőséget ad 
arra, hogy minél több karmát ledolgozzunk és kijavítsunk, 
hogy a szellemi fejlődésünk minél gyorsabb legyen és minél 
kevesebb leszületéssel meg tudjuk oldani. Mivel a Földön, több 
a rossz, mint a jó ezért az elmúlt évezredek alatt elkövetett sok 
bűn és gonoszság felgyülemlett és ezek az erők hatnak a világ-
ra. Nem a teremtő Isten szándéka és akarata, hanem az ember 
hozza magára a bűneivel, nemtörődömségével és közönyössé-
gével.  
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ÁTMENET A SZELLEMVILÁGBA 

 

Minden ember kap figyelmeztetést valamilyen formában a ha-
lála előtt kivétel nélkül. Álomban vagy gondolat formájában. A 
halála hírét akár felfogja, akár nem és hárítja, éli tovább az 
életét a fizikai síkon, a szelleme ettől még készül az átmenetre. 
Ilyenkor már a korábban elhunyt rokonok, ismerősök jönnek 
hozzá lélek szinten köszönni, bátorítani mindazok, akik vala-
milyen oknál fogva nem lesznek körülötte az átmenetelkor, 
illetve azok is akik majd várják és körülötte lesznek. Ezt szel-
lemével közlik is. Földi tudatába mennyit hoz át belőle ez vál-
tozó. Inkább álom formájában tudatosul bennük és szokták is 
mondani, hogy valamelyik elhalt hozzátartozójukkal álmodtak. 
Ahogy közeledik az elhalálozás ideje, egyre nagyobb a jövés – 
menés a szellemvilágból körülötte. Ezt az állatok érzékelik is 
meg ők látják az asztrál síkot és nyugtalanok lesznek. A halál 
ideje egy adott időpont, amit ő leszületéskor már tud és azt is, 
hogy milyen körülmények között fog meghalni, illetve miben. 
Ezek felvállalások, megállapodások. Természetesen a fizikai 
életében ez elfelejtődik, de a szellemében megmarad.  

Mindenkinek van egy úgynevezett halál angyala, aki a meg-
adott időpontban jön, hogy elvágja az életszalagját 
/ezüstfonalat/. A halál angyala, mindenkinél úgy jelenik meg, 
ahogy ő azt elképzeli, olyan külső formát ölt, ami szinkronban 
van a földi világot elhagyóval. Az elhalálozás pillanatában 
semmit sem érez, nincs eszméleténél. Az átmenet a szellemvi-
lágba ugyanúgy történik, mint a születés a fizikai világba. Itt 
orvosok veszik körül és segítik a szülést, míg ilyenkor a szel-
lemvilágban is egy születés történik. Amikor eljön a pillanat, az 
egyik szellem a korona csakránál áll a segítő megfogja az élet-
szalagot és ránt egyet rajta. 

Ekkor a lélek kiemelkedik, kicsúszik a korona csakrán keresz-
tül, ezt a műveletet, ha kell segítik a jelenlévő szellemek. Ezt 
követően megáll vízszintesen a teste felett illetve lebeg. Ekkor a 
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halál angyala elvágja az életfonalat. Ezt követően már nem tud 
hatni a fizikai testére. Jelen van ennél az átmenetnél a saját 
védő- szelleme, egyéb segítő szellemek, akik vele voltak és tá-
mogatták szellemi síkról a földi életében is. Valamint jelen 
vannak az elhalt hozzátartozók, rokonok, barátok várják, fo-
gadják őt és szeretettel veszik körül. Hatalmas szellemcsapat 
segíti az átmenetet a védő szellemével az élen. Az átmenő lé-
leknek egy alagút szerűn kell átmennie és meg kell válnia a 
szellemruhájától. Ezt magának kell úgymond levedlenie. Ha 
végképp nem boldogulna, a körülötte lévő segítők segítenek 
neki ebben. Ez egy általános formula az átmenetelre, de termé-
szetesen mindig minden alól van kivétel. 

Vannak, akik átérzik az átmenet fájdalmát. Ez abban az eset-
ben fordulhat elő, ha a karmájukhoz tartozik. Ilyenek például a 
halálra ítélt, gyilkosok, aki tudását rosszra használta, visszaélt 
vele, aki süllyedt lelki fokozatában. Ők éber öntudati állapot-
ban mennek át, ami borzasztó fájdalommal, szenvedéssel jár. 
Míg a normál átmenetkor előbb a lélek elhagyja a testét és csak 
utána vágják el az életszalagot, itt pont fordítva történik. Előbb 
a test hal meg, mert az életszalag hirtelen szakad el. A lélek 
csak ezután távozik a testből, nem történik meg előtte fluid 
szálak tágítása, hogy könnyedén kicsússzon a lélek. Ezért ideg-
szálak, rostok megtapadnak a lélek felületén és ez amíg le nem 
jön fájdalommal jár. Ez minden hirtelen halálra vonatkozik. A 
szellemvilágból, ugyan látják a történéseket és a segítő szelle-
mek körülötte vannak. Azonban a mélyen anyagi világba süly-
lyedt embernek a fluid szálai nagyon szorosan fogják körül a 
lelket. A hirtelen halálnál, nem tudják előtte lazítani ezeket.  

Általában ezt a nyújtást, lazítást betegségekkel tudják oldani. 
Aki viszont nagyon ragaszkodik a földi életéhez vagy valami 
miatt nagyon fél az átmenettől, ez az időszak emiatt elég hosz-
szadalmas lehet. Ilyenkor a lélek ugyanis még jobban behúzó-
dik a testbe. A halál neme benne van az életvitelünkben.  

Az agyhalál állapota, ha beáll, akkor már hagyni kell távozni, 
mert különben a két világ között rekedhet. Ez azt jelenti, hogy 
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a Föld légkörében marad, mert nem tud szellemként eltávozni. 
Ugyanis ahhoz már ilyenkor gyenge, hogy a testébe visszajöj-
jön, de eltávozni sem tud, ha itt megkötik azzal, hogy testét 
próbálják életben tartani. Ha a két világ között reked, nagyon 
hosszú ideig tarthat az öntudatra ébredése. Az agyhalál azt 
jelenti, hogy az agytörzs hat órán keresztül nem válaszol, ezt 
orvosok szokták ellenőrizni. Ilyenkor nincs vérkeringés, sem 
légzés ez a mélykómás állapot.  

Tömegszerencsétlenség esetén, a segítő szellemek egész cso-
portja ténykedik a helyszínen. Akinek túl kell élnie, ott igye-
keznek valamilyen zajt csapni, hogy észrevegyék a sérültet és 
elláthassák. Ha a lélek kiemelkedett már a testéből, de még 
nincs itt az ideje, hogy átmenjen, akkor a lelket visszasegítik a 
testébe a korona csakrán keresztül. Akinek pedig el kell távoz-
nia a szellemvilágba, mert eljött az idejük és ezt a formát vá-
lasztották az átmenetre, őket átsegítik.  

Az öntudatra ébredésnek több fázisa van. Az első fázis; Elő-
ször kábultság érzése fogja el, nem tudja mozgatni végtagjait, 
nem tudja hol van mi történt vele, nem tudja, hogy meghalt. 
Egy gyolcsba fektetik, ami egy energia pólya tulajdonképpen. 
Egy hasonló helyre kerül, mint a Földön a kórház. Itt hagyják 
pihenni. Minél hosszabb ideig volt beteg, annál több pihenésre 
van szüksége a léleknek. Ha hitetlen volt, akkor sötétségben 
van. Így nem látja a körülötte ténykedő szellemeket. 

Kommunikálni sem tud velük, amíg meg nem tér. Ebben az 
esetben, már ez a fázis is igen hosszú lehet. Fontos imádkozni 
az elhunytakért, mert az irányukba küldött szeretet érzése erő-
síti és emeli őket. Nekik is imádkozniuk kell bűneik megbocsáj-
tásáért, csak azután kerülhetnek ki ebből a helyzetből. Ha hite 
volt, akkor fényben ébred. Látja a körülötte lévő szellem lénye-
ket, nekik is szükségük van pihenésre, de ez sokkal rövidebb 
ideig tart.  

A második fázis; Ez nem különül el élesen az első fázistól, 
hanem egy folyamat. Itt a szenvedélyek miatti szenvedés kö-
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vetkezik. Semmihez sem szabad ragaszkodni a Földön, mert 
semmit sem viszünk át az érzéseinken kívül, illetve csak azokat 
a képességeket, amiket a földi élet során magunknak fejlesztet-
tünk ki. Viszont a szenvedélyek, vagy ragaszkodások kötnek és 
emiatti szenvedések ilyenkor gyötrik a lelket. Ezeknek csak a 
hiányérzete marad meg és ez szenvedtet a túlvilágon. Akár még 
önmagában a szakadás fájdalma is gyötörhet, amennyiben túl 
szoros a kötődés. Itt nincs éjszaka és nappal, nincs idő emiatt 
ez folyamatos. Ráadásul a szellemvilágban sokkal inkább erő-
teljesebb az érzés, mivel a test már nem szigetel. Ez a szakasz 
mindenkinél más időtartamú, akár ki is maradhat, ha nincs  
ami kösse.  

Harmadik fázis; Enyhülés következik. Odavezetik, ahol la-
kott, dolgozott stb. Ekkor észleli, hogy senki sem látja és nem 
tud velük kommunikálni, nem veszik észre jelenlétét. Megérin-
ti őket, de nincs reakció, ez rosszul esik neki, mert még nem 
tudja, hogy meghalt. Olyan is van, akit ez szórakoztat egy ideig. 
Ilyenek például a kastélyok kísértetei is. Van, aki álomszerűen, 
a képzelet szintjén éli tovább az életét. Ott marad a lakásában, 
ha már mások laknak ott, mert annyi idő eltelt, akkor ebből 
szokott is probléma lenni, mert betolakodónak nézi és ijesztge-
ti. 

Ilyenkor kérnek segítséget látóktól, hogy segítsenek a szellem-
nek a tudomására juttatni, hogy meghalt és hagyja el a Föld 
légkörét. Ebben persze angyalok is segítenek. Az elhalt amíg 
nem tudja, hogy meghalt, nem ébredt teljes öntudatára, addig 
a körülötte lévő angyalokkal, segítőkkel nem tud kommunikál-
ni. A Föld légköréhez van közel, így a fizikai testben lévő látót 
hallja és látja is. Csak ő tudja vele megértetni a dolgokat és így 
szabad akaratából elmegy az angyalokkal, akik a lelki fejletsé-
gének megfelelő szférájába viszik.  

Negyedik fázis; Ha az előző fázisban nem jön rá, hogy meg-
halt és nincs látói segítség sem, akkor a vezető szellem odakísé-
ri, ahol meghalt. Ott lehet a saját temetésén, hogy öntudatra 
ébredjen. A fejlett lelkek akár pár óra alatt is öntudatra ébred-



61 
 

hetnek. Előfordulhat az is, hogy még a halál éjszakáján megje-
lenítik a hozzátartozónak az eseményt.  

Az öntudatra ébredés után még egy ideig a Föld légkörében 
maradhat engedéllyel és a szellemi vezetőjével. Élvezi, hogy egy 
gondolattal ott van, ahol akar. Elmehet koncertre, színházba, 
vagy akit a tudomány érdekel, akkor odamegy és tanul. Van-
nak, akik már kisebb missziós munkát is tudnak vállalni, segít-
hetnek kisebb dolgokban. Majd egy bizonyos idő elteltével a 
védőszellemével együtt emelkedik és fokozata szerinti szférájá-
ba lép.  

Ezért is nagy érték a földi élet, mert itt mindenki találkozhat 
magasabb fokozatú lelkekkel, akik akár példát tudnak mutatni, 
vagy jó tanácsokkal látják el, illetve taníthatják is őket. A szel-
lemvilágba, amikor halála után átkerül a saját fokozatának 
megfelelő szférájába viszik és ott csak ugyanolyan fokozatú 
szellemekkel találkozhat. Bár minden szférában van magasabb 
fokozatú szellem missziós munkán, aki tanítja az ott lévő lelke-
ket. Mint az iskolában egy osztály, ahol van a tanár és a diákok.  

A különbség, hogy a saját szféráját ezután már nem hagyhatja 
el. Ha gyorsan tanul és fejlődik, egy idő után szellemi vezetővel 
mehet alsóbb szférákba, missziós munkára. Magasabb szférá-
ba, csak szintén szellemi vezetővel mehet és csak azért, hogy 
megmutassák neki a különbséget. Ott még nem tartózkodhat, 
ez csak utazás számára.  

A Föld és Nap között van hét légköri gyűrű, mindegyikben van 
hét szféra fokozat. A Naprendszeren belül minden bolygónak 
megvannak a saját légköri gyűrűi a Naphoz viszonyítva. Így 
mindegyiknek meg van a saját légköri természete is. Minden 
bolygó fel van fűzve energia által a saját Napjához, mivel több 
Naprendszer is van. A delejt az Arkangyalok viszik a bolygókra.  

A lélek, amikor a szférájának megfelelő fokozatába kerül, lát-
hatja az egész életét. Mint egy film lepereg előtte, minden gon-
dolata és cselekedete. Kívülállóként fogja magát megítélni. 
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Ennek a feldolgozása kb. annyi időt vesz igénybe itt a Földön, 
mint ahány évet élt. Ebben az elemzésben segítségére van a 
védő szelleme és több segítő szellem is. Látja mit tett jól és 
rosszul, mi az, amit ki kell egyenlítenie szeretetben és amit 
vezekelnie kell. Ezt az időt itt a Földi életben, azzal lehet lerö-
vidíteni, hogy naponta elemezzük gondolatainkat, cselekedete-
inket és tesszük jóvá a dolgainkat, tudatosan élünk. Így lerövi-
dül a feldolgozás folyamata, valamint nem hagyunk karmát a 
következő életünkre. Amikor a lélek életének feldolgozása so-
rán, olyan cselekményhez, konfliktushoz ér, hogy nem tudja 
tovább folytatni a feldolgozást, akkor egy rövid időre leszületik, 
hogy kizökkenjen abból a transzállapotából. Kinek, mennyi 
időre van szüksége, pár hónap, vagy pár év, de legkésőbb hét 
éves korban, inkább az alatt újra átmennek. Ők rögtön vissza-
kerülnek a saját szférájukba és folytatják a feldolgozást. 

Azért hét éves kor a határ, mert ez idő alatt nem követnek el 
semmi olyat, amivel növelnék a karmájukat.  

Amikor a feldolgozással végzett, a szellemvilágban tanul, fejlő-
dik, lelkileg megerősödik. Majd ezt- követően előkészíti magát 
a leszületésre. Ehhez természetesen kap segítséget magasabb 
fokozatú szellemektől. A védőszelleme is mellette van egészen 
a leszületés előcsarnokáig, ott adja át annak a védő- szellem-
nek, aki a következő életében majd végig a segítségére lesz. 
Megtervezik a következő életének útját, melynek egy része a 
szeretetben való kiegyenlítődésből áll, a másik része a vezek-
lésről szól. Természetesen a lelki fejlődésének leg célraveze-
tőbb megoldásokkal. Így kiválasztják a helyet, a családot. A 
kevésbé fejlett lélek, nagyon részletes tervet készít és sok fix 
pontot alkalmaz, míg egy fejlettebb szellem csak az általános 
irányvonalat határozza meg erre kijelölt sorsfordulókkal. Keve-
sebb beépített fix ponttal, nagyobb szabad akarattal dönthet, 
majd az adott lehetőségek között. Kreatívabbak lehetnek a bi-
zonyos körülmények között. Erről már korábbi kötetemben 
részletesebben is írtam. Akár több inkarnációra is megtervez-
heti a lélek az életeit. Ugyanis ritkán, de előfordulhat, hogy 
valaki olyan gyorsan fejlődik és ezzel hamar letudja a vezeklést 
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a földi életében. Ekkor kap lehetőséget az Úrtól arra, hogy 
megspóroljon egy halált és egy újraszületést, hosszabb életet 
kap és ezzel folytathatja a következő életére megtervezett ve-
zeklését. Nem kötelező elfogadni a tanácsadó szellemek segít-
ségét, sőt megtervezni sem muszáj, de akkor az egész élete egy 
káosz. Hasonló állapotba kerül az is, aki a megtervezett irány-
tól eltér. Ha a házasságot egy másik lélekkel megtervezi, akkor 
annak is szükséges a beleegyezése és ezt az Úr pecsétjével meg-
áldja. Mind- ezek után a leszületésre várók előcsarnokába kísé-
rik.  

Mint említettem, itt átveszi a következő életét végig kísérő vé-
dőszellem. Ez a negyedik légköri gyűrű, hetedik szférája és ott 
várakozik addig, amíg a neki megfelelő asztrológiai és egyéb 
feltételeknek megfelelő időpont eljön. Innen már nem távozhat 
el sehová, csak leszülethet. Innen, már nincs kommunikáció, 
sem a földi világ felé, sem a szférák felé, csak külön engedély-
lyel, ha valamilyen okból feltétlen szükséges. Itt még erőt gyűjt 
a leszületéséhez és földi útjához.  

Sok esetben az a baj, hogy a lélek túlvállalja magát. Odaát már 
látja mi a tét és minél előbb, a leggyorsabban akar fejlődni. 
Minél kevesebb leszületéssel akarja elérni, azt a lehetőséget, 
amikor már letudja vezekléseit és nem kötelező a Földre szüle-
tés. Ugyanis a negyedik légköri gyűrű első szféráját, ha eléri 
valaki, akkor azzal már ki tud lépni abból a rotációból, ami 
automatikusan visszahozza a Földre. Oda viszont már semmi-
lyen bűn nem fér be. Addig a bűnök súlya visszahozza és köte-
lező a leszületés. Ha viszont elérte a fenti szintet, már ő maga 
választhatja meg, hogy a szellemvilágban marad missziós 
munkát végezni vagy átmegy más bolygóra tanulni, tapasztal-
ni, segíteni stb. illetve mégis visszajön a Földre, mert olyan 
hozzátartozói még itt vannak, akiknek a leszületése által a földi 
síkon tud segítségükre lenni a fejlődésben. Sajnos a túlvállalá-
soknak ára van. Ezrét nagyon fontos, hogy itt a leszületés elő-
csarnokában, még átgondolja tervét, erőt gyűjtsön rá a védő-
szellemével együtt. A leszületés előcsarnokában lévő lelkekkel 
kommunikálhat, sok esetben erősítik egymást. Hiszen azok is 
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ott vannak, akik segítségül születnek le hozzá, közel egy idő-
ben.  

Most már látható, hogy az elhalt léleknek mennyire fontos dol-
gai vannak, amikor átmegy. Ezért nagyon fontos, hogy el tud-
juk engedni őket és imában kérjük előrehaladásukat. 

A saját magunk sajnálatával, mert nekünk hiányzik ugyan itt a 
földi életben, de ne kössük meg, mert ő odaát, már látja tenni-
valóit és neki is bánatot okozunk azzal, ha azt látja, mi nem 
tudjuk elengedni. Ráadásul az érzelmeinkkel, amivel még min-
dig ragaszkodnánk hozzájuk ide kötjük őket a Föld légköréhez. 
Nem csak, hogy visszatartjuk őket a további teendőiktől, ha-
nem itt ragadhat a két világ között. Erről már írtam, hogy mi-
lyen veszélyei vannak. ha igazán szerettük őket, akkor azért 
kell imádkoznunk, hogy ők mihamarabb öntudatra ébredjenek 
és az angyalokkal elmenjenek a saját szférájukba, hogy tudják 
végezni a rájuk váró feladatokat. A sírnál már csak test van, 
persze megemlékezhetünk róla, de az imával többet érünk, 
mert a szeretet energiánkkal könnyíthetünk rajtuk az emelke-
désben. A lelküknek már ez használ többet, hiszen a test porrá 
lesz. Amikor átmennek már a gondolatainkat, érzéseinket tisz-
tán veszik.  

Nagyon fontos a megbocsájtás, mert a lelkek addig nem nyu-
godhatnak, meg és nem haladhatnak tovább, ameddig mi meg 
nem bocsátunk nekik mindent, amiről úgy gondoljuk, hogy 
bántalom ért minket általuk. Mi ugyan nem látjuk, de ott áll 
előttünk és folyamatosan azért könyörög, hogy bocsássunk 
meg az általa elkövetettekért. Ez viszont itt a Földi időszámítás 
szerint, akár évtizedekig is eltarthat. Ezért érdemes imádkozni, 
hogy minden elhunyt bocsásson meg nekünk és mi is bocsás-
sunk meg nekik mindenért. Ezt az imádkozást ki lehet terjesz-
teni a még Földön élőkre is, hiszen az ima lélekre hat. Pláne, ha 
esetleg valamilyen oknál fogva, nincs mód arra, hogy szemé-
lyesen bonyolítsuk le.  Ennek azonban csak akkor van hatása, 
ha olyan szinten tudjuk megtenni, hogy utána valóban szere-
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tettel tudunk rá gondolni. Imádkozni érte, hogy a Szentlélek 
világítsa meg elméjét és ontsa rá szeretetét.  

Azonban ezek a bántalmak általában odaát már tisztán lát-
szódnak, hogy többnyire a mi érdekünkben voltak, mert óvni 
akartak egy súlyosabb bajtól. Sok esetben csak tükröt mutat-
nak a fejlődésünk érdekében, hogy mi az, amit még javítanunk 
kell magunkon. Olyanok, mint egy jó edző. Mi azt hisszük, 
hogy bántani akarnak vele, de közben csak eszközök arra, hogy 
mi fejlődjünk. Ezért sok esetben nem haragudni kell rájuk, 
hanem hálásnak lenni azért, hogy ők a mi érdekünkben felvál-
lalták értünk azt a konfliktus helyzetet. Ezért mondja Jézus, 
hogy imádkozzunk az ellenségeinkért is. Mint mondtam, min-
den – mindennel összefügg és semmi sem történhet ok nélkül, 
csak legfeljebb még nem vagyunk tudatosak annyira, hogy át-
lássuk ezeket az összefüggéseket.  

Minden konfliktus helyzetet érdemes megvizsgálni a saját 
szemszögünkből azzal a látásmóddal, hogy mit mutat nekem, 
mit kell ebből megtanulnom, min kell változtatnom a fejlődé-
sem érdekében. Soha nem a környezet fog megváltozni, nem 
tőlük kell várni, hanem nekünk kell változtatni reakciónkon, 
hozzáállásunkon, magunkon. A szituációt érdemes ez- után a 
másik fél szempontjából is megvizsgálni, hogyan viselkednék 
én, ha az ő helyében lennék. Mi –miért történik, amit elvárok a 
másiktól, én abban a szituációban megtudnám-e tenni úgy, 
ahogy elvárnám. Ám az elvárásokkal vigyázni kell, az a legjobb, 
ha senkitől sem várunk el semmit, csak tesszük a dolgunkat a 
legjobb tudásunk szerint. A fent említett elvárást csak az ön-
vizsgálat miatt javaslom. De minden konfliktus helyzeten ér-
demes elgondolkodni, hogy mit akarnak ezzel a szellemvilágból 
mutatni nekünk. Első sorban a saját érdekünk miatt. Ha min-
dent sikerülne ok - okozati összefüggésében látni és ekképpen 
cselekedni, gondolkodni az életminőségünk rengeteget változ-
na.  

Egy évben egyszer, minden halott elmehet a sírjához, bárhol 
van a szellemvilágban. Kivéve a leszületés előcsarnokából. Na-
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gyon ritkán, de az is előfordulhat, hogy olyan feladata van, ami 
annyira odaköti, hogy nem jelenhet meg. Általában a sírjuknál 
szoktak megemlékezni ezért oda mennek, de ők látják, ha be-
tegség, öregség, távolság vagy bármi miatt nem tud valaki el-
menni. Akkor oda mennek, ahol megemlékeznek egy gyertya-
gyújtással, a vázában egy szál virággal, vagy bármilyen formá-
ban. Ezeknek már nincs jelentősége a számukra, csak az imá-
nak. Ilyenkor lehet érezni a jelenlétüket, vagy akinek van erre 
adottsága, láthatja, kommunikálhat vele. Ez a halottak napja, 
november 1 /mindenszentek/ ez régen egybe esett csak később 
tették át.  

Pár szót ejtenék a Halloween ünnepéről, ami Amerikából lett 
átvéve. Ezt veszélyes ünnepelni, mert a boszorkányok, jöven-
dőmondók, fekete mágusok ünnepe. Ők az alantas szellemvi-
lággal tartják a kapcsolatot, velük kommunikálnak az elért 
eredményeikhez. Ezek az alantas erők cserében táplálkoznak a 
segítséget kérők energiájából. A Föld mélyében élnek, oda 
vannak elzárva, mert a bűnük súlya és gyakorisága miatt, évez-
redekre le vannak tiltva a visszaszületés lehetőségétől. Ezek 
olyan negatív erők, energia vámpírok, akik csak ilyenkor, ezen 
az ünnepen jutnak tisztább energiákhoz, azokon keresztül, akik 
őket ünneplik.  
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ÚJRASZÜLETÉS 

 

A család választása után a leszületés előcsarnokában vár a 
megfelelő időpontig, mint korábban írtam. Azonban, amikor 
már meg van az időpont a kapcsolódás előtt már hat hónap-
pal elhagyja a lélek ezt az előcsarnokot és a család körül van. 
Tájékozódik a körülményekről, figyel, nézelődik. Leszületés 
előtt három hónappal már kapcsolódik az anya fluid szálai-
hoz. Ilyenkor már az anya korona csakrája felett látható a lélek 
a saját auramezőjével együtt. Ez azért van, hogy átvegye a rez-
géseket és teljesen azonosul az anya rezgéseivel. Innentől első-
sorban vele igyekszik kommunikálni. Természetesen a család-
anya kiválasztásakor is működik a vonzás törvénye. Így rokon 
lelkek, jellemző vonások hasonlítanak. Amelyik szülő erőtelje-
sebb volt a kapcsolódás során olyan mértékben érvényesül a 
szülő domináló egyénisége vagy éppen hiánya genetikailag.  

Az anya petéiben 7 – 8 bizonyos formák vannak elraktározva 
és a szellem ebből választja ki a neki legmegfelelőbbet. Amikor 
ez meg van, akkor abba kapcsolódik bele a leválás pillanatá-
ban. Ennél a pillanatnál az asztrológiát is figyelembe veszi. 
Ezért a születési időpont tulajdonképpen ez a kapcsolódási 
időpont, nem a konkrét születésé. Ha a kapcsolódási pillanatot 
a lélek valamilyen okból elmulasztja, akkor akár éveket is vár-
hat, mire újra ugyanaz a formájú pete leválik.  Csak a neki 
megfelelőhöz kapcsolódhat. Maga a kapcsolódás úgy történik, 
hogy az életszalagját belekapcsolja a petébe, mondhatni meg-
csáklyázza. Így vonul be az anya testébe. Maga a kapcsolódás 
lehet törvényes vagy törvénytelen, ez szellemi szempontból 
értendő.  

Törvénytelen kapcsolódások; A törvénytelen kapcsolódá-
soknál a szellem nem jut el általában a teljes emberré levéshez. 
Ezek ugyanis azok a szellemek, akik valamilyen oknál fogva 
nem tudják kivárni azt a folyamatot, hogy törvényesen leszü-
lethessenek, megadott időben rendes felkészülés után. Ki akar-
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ják hagyni a leszületés előcsarnokát. De vannak olyan alantas 
szellemek is, akik meglesik a szerelmespárt és kapcsolódnak. A 
Föld légkörében olyan erős szenvedésben vannak, hogy min-
denáron testhez akar jutni. Olyan is előfordul, hogy az alsó 
légköri gyűrűből, akár csoportosan is leszöknek, hogy testhez 
jussanak, mert azok a körülmények olyanok tényleg, mint a 
pokol. Van, hogy a bosszú hajtja őket, a szerelmes párt vagy 
egyik felét ezzel akarják alsóbb fejlődési szintre süllyeszteni. 
Azzal például, ha elveteti a gyermeket. Ilyen esetekben nem is 
engedi a szellemvilág, hogy ez megtörténjék, ha máskép nem 
akár az anya halálával is, de megakadályozzák, hogy a szellem 
megszülessen. Ám többnyire az anya elvetél. Nagyon ritka 
esetben hagyják megszületni. Azonban az ilyen tökéletlen lélek, 
nem tud magának tökéletes testet építeni, mert nem elég erős 
hozzá. Hagyják, hogy leéljen egy nyomorék életet, hogy a saját 
kárán tanulja meg a leckét, az engedelmesség alázatát.  

Szintén törvénytelen leszületésnél, ha engedély nélkül még 
nemet is vált, az ilyen nem tudja a saját nemiségét rendesen 
átsugározni, így azonos neműekhez fog vonzódni. Ha valaki 
élete során nem becsüli meg párját, visszaél a szeretetével és 
jóságával, bántalmakat ont rá, akkor azt következő életében 
vissza kell, hogy kapja. Ezért leszületéskor tudja is ezt, de fel-
nőtt korára elfelejti. Annyira fél a vezeklés nehézségeitől, hogy 
inkább az azonos neműekhez kezd el vonzódni.  

A törvényes leszületéseknek négy csoportja van;  

1)Akik még a Földön nem éltek és idegen bolygóról 
érkeztek.; Általában a Föld, emelkedést jelent ezeknek a lel-
keknek. Ami azt jelenti, hogy az alacsonyabb fokozatú bolygó 
elhagyására, már lelkileg megértek. Akkor kapcsolódhatnak, ha 
már asszimilálódtak a Föld rezgéséhez. Általában ez elég hosz-
szú idő. Nekik nincs még földi karmájuk. Hét szellemi segítő 
segíti őket tapasztalatlanságukban. Az anyához való kapcsoló-
dásig egyforma az út. A hat hónap és a három hónap. A kap-
csolódást követően az első öt hónapban csak nézelődik, figyel. 
Az eltelt öt hónap után a szellemi öntudatát elveszti, ez azt je-
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lenti, hogy már csak a Földi tudatával van jelen és csak a test 
építésére figyel. Ilyenkor az anyák érzékennyé válnak. Betege-
sek, émelyegnek, mert érzik a másfajta idegen rezgést. A leg-
többjük koraszülött. Születéskor a lélek kapcsolódása a lehető 
leglazább. Kevés az ereje, ezért a születés után, szinte rögtön el 
is alszik. Az első hetekben szinte végig csak alszik. Ilyenkor, a 
teste északi oldalán elhelyezkedik és erőt gyűjt. A hét segítő 
szellem fél évig mellette van. Majd ezután, csak a kijelölt védő-
szellem marad vele. A többi visszamegy a szellemvilágba és 
onnan követi, figyeli fejlődését. Azonban a nehéz döntéseikor, 
ők is segítik. Ha a szellem gyenge és enged a rossz befolyásnak, 
akkor az egyik segítője leszületik mellé testvérnek. Ez egyéb-
ként általános, egyéb esetekben is előfordulhat.  

2)Magasabb világokból lebukott szellem; Általában nem 
szívesen ölt testet, de muszáj. A magasabb világban elkövetett 
valamilyen bűn súlya lefelé húzza. Ezek nem nagy bűnök csak 
kisebb engedetlenségek többnyire. Az ilyen szellemnek a földi 
élet választása szabad akaratából történik. Ugyanis minél előbb 
vissza akar menni a magasabb világokba. Ők lassan, részlege-
sen kapcsolódnak és van, hogy megbánja, akkor szintén észre-
vétlenül távozik.  

Az anya nem is biztos benne, hogy terhes volt. Az ilyen lelkek, 
ha megszületnek, csendes, jó gyerekekké válnak és hét éves kor 
alatt meghalnak. Minden hét éves kor alatt meghalt gyerek a 
hetedik légköri gyűrű hatodik szférájába kerül, ezért ezt a szfé-
rát az angyalok szférájának is nevezik. Ezzel vezekelnek és visz-
szatérnek a saját fokozatuk szerinti világukba. Neki a leszületés 
is komoly megpróbáltatást jelent, mert egy magasabban fejlett 
szabad lélek egy fizikai testben le van korlátozva. Olyan mintha 
nekünk egy zsákba kellene lennünk.  

3)A Földön többször élt szellem, akit a karmája még 
kényszeríti a leszületésre; A fejlettebb szellem kapcsolódá-
sa gyors és minden rendben megy.  Az első öt hónapban felke-
resi társait, akivel a földi életben dolga lesz. Segít és átveszi a 
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rezgésüket, hogy azután az életben, ha találkoznak, akkor fel-
ismerje őket.  

Ez az alapja annak, hogy ha valakivel először találkozunk, úgy 
érezzük, mintha már régóta ismernénk egymást. Az első be-
nyomásokat érdemes vizsgálni. Miért éppen szimpatikus vagy 
nem, mi lehet az oka. Több ok is lehet, ha szimpatikus, több 
életsorozaton keresztül valamilyen rokoni, baráti kapcsolat. 
Egy szellem családba kb. 3000 lélek tartozik és ugyanabba 
vannak. A duáljával egy magnetikus szál folyamatosan össze-
köti, bárhol legyenek. Ha nem szimpatikus, lehet, hogy túl 
nagy különbség van kettejük lelki fejlődése között és nagyon 
negatív rezgései vannak. Avagy olyan tulajdonságoknak a rez-
géseit érezzük, amiken már túl vagyunk és irtózunk tőle. Ezek 
megérzések szintjén működnek. 

Visszatérve, a lélek itt a hetedik hónaptól kezdi fokozatosan 
elveszteni a szellemi öntudatát. Bár még mindig érintkezik 
szellemi testvéreivel, de már erősebben kezd kötődni a földi 
síkhoz. A hetedik hónaptól az anyával már közösen építik a 
testet. 

Mivel az anyával a fluid szálak közösek, így általában rá hason-
lít a gyerek. Az apára akkor szokott hasonlítani, ha duálok a 
szülők, vagy ha korábbi életében az anyja volt, illetve testvérek 
voltak több életen keresztül és ugyanaz volt az anyjuk. Ameny-
nyiben valamelyik nagyszülőre hasonlít, ugyan- csak ez a hely-
zet. A nyolcadik hónap vége felé, a születést megelőző 30. na-
pon, lehetőséget kap a lélek, hogy teljes szellemi öntudatával 
átgondolja a helyzetét. Itt még utoljára tisztán lát mindent. Mit 
vállalt, hogyan kell végig csinálnia a pályafutását. Elbúcsúzik a 
szellemvilágban hátra hagyott testvéreitől. Új kapcsolatokat 
keres, vagy új feladatot vállal még esetleg. Ez ritkán fordul elő, 
mert általában túlvállalják magukat. Vannak, akik emiatt meg-
bánják elhatározásukat. Megijednek a felvállalt feladatuktól 
vagy úgy ítélik meg, hogy mégsem tudtak elég erős testet épí-
teni életútjukhoz. Akkor visszafordulnak, elmennek. Ha már 
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nincs hozzá elég ereje, akkor egy éves kor alatt meghalnak. 
Ezért veszélyes a nyolcadik hónap.  

Csak az egy évet betöltött lélek költözik be végleg a testébe. 
Amikor a szemük színe pár hetesen kialakul, akkor néznek ki 
először a saját fizika testükből. Egyébként az első levegővétellel 
válnak önállóvá a fluid szálaikkal.  

4)Akik utoljára jönnek a Földre és elmenőben vannak 
magasabb világok felé; Az ilyen gyermekeknek a szemeik 
kifejezőbb, szerető szívűek, adakozóbbak, csendesek, szelídek 
és bölcsebbek. A kapcsolódásuk és a terhességi időszak alatti 
viselkedésük ugyan az, amit a 3. pont alatt írtam. Ők azért szü-
letnek le, hogy megerősítsék magukat a jóban és segítségére 
legyenek a választott családnak, valamint missziós munkát is 
vállalnak. Általában a harmadik légköri gyűrű felsőbb szférájá-
ból születnek le.  

A leszületendő gyermek az anya fluid szálaiból építi a testét. 
Ezért nagyon fontos, hogy minél tisztábbak és erősebbek le-
gyenek. Már írtam korábban, hogy a fluid szálak keveredése, 
milyen problémákhoz vezethet. A leszületésnél a gyermek 
egészsége miatt a legfontosabb. Nem volt véletlen, hogy régen 
milyen komolyan vették azt, hogy egy lány szűzön menjen férj-
hez. Nem tudták az okát, de akkori erkölcsök még tiszták vol-
tak és hordozták magukban az ősi törvényt. Egy nő minél több 
férfi fluid szálaival keveredik, annál gyengébb és annál fertő-
zöttebbek lesznek a fluid szálai, amiből a gyermeknek építkezni 
kellene. Így természetes, hogy olyan lélek oda nem fog leszü-
letni, akinek erős, egészséges fluid szálakra van szüksége a tes-
tének építéséhez. A nagy szabad szerelemmel elértük azt, hogy 
sok fejlettebb lélek inkább nem születik le, ez az egyik oka 
számos meddőségnek. Illetve, többnyire olyan gyermekek szü-
letnek, akiknek vezeklésül gyenge, beteg testet kell építeniük.  
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VÉDŐSZELLEMEK, MISSZIÓS SZELLEMEK 

 

Mindenkinek van egy védőszelleme. Ő a leszületés előcsarnok-
ától végig kísér, amíg a lélek újra oda nem kerül és ott adja át a 
következőnek alapesetben. Ezek a védőszellemek a hetedik 
légköri gyűrű, ötödik szférájából való lelkek. Emellett lehet 
több segítő szellem is, akik a szellemvilágból segítik a leszüle-
tett lélek földi útját. Az a fontos, hogy magasabb fokozatúak 
legyenek. Lehetnek rokonok, ismerősök, barátok, vagy akár a 
duálja is. Ha úgy látják, hogy szükséges a földi világban is erő-
síteni, segíteni a lelket, akkor leszületik hozzá valamelyik segítő 
testvérnek. Ezek a segítő szellemek a szellemvilágban csak ad-
dig vannak a lélek mellett, amíg segíteni tudják. Amennyiben a 
lélek gyorsan fejlődik, úgy ezek a segítők cserélődnek maga-
sabb szintű lelkekre. Vannak olyan emberek, akik olyan szolgá-
latot vállalnak fel a földi életükben, hogy még ahhoz is kapnak 
külön vezető szellemet, ilyenek például a médiumok. Ha más 
Naprendszerből, vagy idegen bolygóról születik ide, akkor az 
ottani védőszellem is jön vele.  

A szellemvilágban is van hierarchia rendszer. A védő- szellem 
szava, a lelkiismeret szava, azonban ezt a lélek csak akkor hall-
ja, ha igazság szerető. Ha valaki lejtőre kerül, olyan nagy lesz a 
távolság közte és a védőszelleme között, hogy a bűn szinte ellö-
ki magától. Ezért kap egy alacsonyabb fokozatú védőszellemet, 
hogy az közelebb áll hozzá és jobban tud segíteni neki. Olyan is 
van, hogy valaki gyorsabban fejlődik felfelé. Ebben az esetben, 
már fel tudja venni a kapcsolatot a legmagasabb szintű védő-
szellemmel. 

A missziós szellemek tíz csoportban oszthatóak.  

1)Védőszellemek; A Földön, minden egyes törvényesen tes-
tet öltött szellem, bizonyos védő- szellem gondjára van bízva. 
Többnyire a 7. lk.gy. 5. szférájából.  
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2)Mentő szellemek; Ezek a szellemek, csoportokká alakul-
nak. Sietnek a veszélyben lévők segítségére, például a tömeg-
szerencsétlenségeknél. Ők a 4. lkgy. 5. szférájából vannak.  

3)Gyógyító erők szellemei; Vannak karma szerű betegsé-
gek és olyanok, amik karmán kívül esnek, többnyire környeze-
ti, vagy egyéb körülmények hatásai. Ha az illető Istenhez tö-
rekvő szellem akkor imában kérni fogja a gyógyulását és Isten 
segítségére küldi a gyógyító erők szellemeit. A gyógyító erők 
szellemeinek két rendje van. Az alsóbbrendűek, az emberek 
között akként végzik munkájukat, hogy az orvosok mellett 
vannak és a fülükbe súgják a diagnózist, illetve a kezelési mó-
dot. Ha karmikus a betegség, akkor viszont félre állnak. Ők a 4. 
lkgy. 1 szférájából vannak. A magasabb rendűek tiszta, erős 
delejességükkel, médiumok útján vagy közvetlenül gyógyítják a 
betegeket. A rendkívüli gyógyulások esetei az ő közreműködé-
seikkel jönnek létre. Ők a 6. lkgy. 4. szférájából vannak. Lehet 
kérni őket imában, hogy segítsék a gyógyulást.  

4)Vigasztalás angyalai; Ha a jóra törekvő embereket, sú-
lyos csapás éri, amit rendszerint valami régi tartozásuk ki-
egyenlítése végett mér rájuk a természettörvény. Isten elküldi 
hozzájuk a vigasztalás angyalait, akik magas tiszta szellemek és 
hitben erősítik, vigasztalják az embert. Ők azok, akik a fájda-
lom és a kétségbeesés óráiban, Isten akaratába való megnyug-
váshoz segítik a szenvedő lelket. Ők a 6. lkgy. 3. szférájából 
valóak. Lehet kérni, hívni őket imában.  

Amikor valaki meghal a hozzátartozó vigasztalódásához, lelki 
feldolgozáshoz szokták kérni jelenlétüket imában.  

5)Az értelem szellemei; Nekik is két rendjük van. Alsóbb 
rendűek az emberek agyára, gondolataira hatnak, ők az igazság 
képviselői, akik megsemmisítik a hamis nézeteket és az arra 
méltók értelmét megvilágosítják.  Az 5. lkgy. első szférájában 
vannak. Például amikor hirtelen átlátunk olyan dolgokat, ami-
ket el akarnak előlünk kendőzni. A felsőbb rendűek, a 6. lkgy. 
6. szférájából vannak. Ők intézik a törvényszegők fenyítését. 
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Akár médiumok által dorgálják a bűnösöket. A Földön és a 
szférákban is. Ez van akkor is, amikor valaki a cselekménye 
fokához képpest súlyosabb vagy enyhébb büntetést kap.  

6)Béke szellemek; Nekik is kettő rendjük van. Az alsóbb-
rendűek a háborúk és viszálykodások ellen hatnak és az embe-
rek szívére, erősítik őket, hogy el tudják viselni a nehéz helyze-
tet. A 4. lkgy. 6. szférájából vannak. A felsőbb rendjük, azon 
fáradozik, hogy az emberek szívét jóra, a békére hangolja. Ezzel 
megszüntetik a viszályt, háborút. Ők a 6. lkgy. 5. szférájából 
vannak. Lehet imádkozni értük is.  

7)A szeretet szellemei; Ők hintik el a Földön az isteni és 
szellemi szeretet csiráit. Ugyancsak ők vannak megbízva a duál 
párok összetalálkozását elősegíteni és a Mennyben kötött há-
zasságokat létrehozni, kivitelezni. A 6. lkgy. 2. szférájából van-
nak. Hozzájuk lehet imádkozni azért, hogy összehozzák őket 
azzal a párjukkal, akivel még leszületés előtt megegyeztek és az 
Úr áldását adta rájuk, hogy ne menjenek bele másokkal a ke-
lepcébe.  

8)A halál angyalai; A túlvilági születés elő segítői. Megköny-
nyítik a Földön haldokló szellemek, testi kötelékeinek feloldo-
zását.  

Ők hivatottak az életszalag elvágására. Minden embernek 
megvan a maga szabadító angyala, aki érte megy a halálának 
órájába. A 4. lkgy. 7. szférájából vannak. Olyannak jelenik meg, 
amilyennek elképzeli a haldokló. Ezzel segítve a felismerését. 
Már kb. előtte egy hónappal ott van a fluid szálak lazítása mi-
att, hogy könnyebb legyen az átmenet.  

9)Médiumok és spiritiszta körök munkás és vezető 
szellemei; A munkás szellemek  tiszta, jó szellemek. A legjobb 
és legfinomabb delejességgel telve. Médiumitás adományait 
hozzák a Földre. Az emberek között médiumok és látók képzé-
sében fáradoznak. A 4. lkgy. 2. szférájából vannak. Vezető szel-
lemek, a fő mozgatói a szellemi kinyilatkozásoknak és fizikai 
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jelenségeknek. Egész sereg munkás szellem segítségével végzik 
feladatukat. Ők a vezetői a tiszta médiumoknak, illetve a spiri-
tiszta köröknek. Magas erkölcsi oktatásokkal és a szellemvilág-
ra vonatkozó kinyilatkoztatásokkal mozdítják elő az emberiség 
szellemi haladását. Ők a 6. lkgy. 1. szférájából vannak.  

10)Diakónus szellemek; Ezek a Föld szféráinak megtért 
szellemeiből kerülnek ki. Mielőtt valamelyik megtért szellem, 
magasabb légköri gyűrűbe emelkedne, előtte missziós munkát 
kell végeznie a szférájában és az alsóbb szférákban. Erre köte-
lezi őt a szeretet és a szellemek szolidaritásának törvénye. 
Ezért, magasabb szellemek felügyelete alatt szertejárnak a 
szenvedő világok szféráiban és javulásra igyekeznek ösztönözni 
a gyötrelmekben sínylődő szellemeket.  

Vannak egyéb segítő szellemek is, mint például az erdő szelle-
me, szél szelleme, eső szelleme, lehet tőlük is segítséget kérni.  

Az őrző angyaloknak is van hierarchiája, mely a következő; Az 
egyéni őrző angyalok, /védőszellemek/.  

Szellem - csoportokat őrző angyalok, egynek a fénysu-
gárzásában, kb. 3000 ezer embert jelent. Ők lélekcsaládokat 
őriznek, segítenek. Magasabb vezető, őrző angyalok, fény-
sugárzásukban, kb. 200 000 ezer emberre vigyáznak, felügyel-
nek. Nemzetet, birodalmat őrző angyalok, fénysugárzá-
sában, kb. 100 milliós ember csoportokról van szó. Az ő védő 
sugaraik, olyan átfedéssel vannak, hogy egyetlen ember sem 
maradhat ki belőle. Az őrangyal, mint gondviselés által kijelölt 
hatalom, mindenkinek a sorsát isteni bölcsességgel, szeretettel 
és kozmikus hatalommal irányítja, ellenőrzi. Ők mozgatják a 
szálakat mindenki életében és próbálják elérni, hogy mindenki 
teljesítse a felvállalt feladatát. Ennek érdekében mindent 
megmozgatnak, de a szabad akaratot tiszteletben kell tartani-
uk. Az őrangyalok seregei, még hatalmasabb őrszellemek irá-
nyítása alatt működnek. Felülről kapják a magasabb szellemi 
irányítást és egymáshoz kapcsolódva adják tovább az embe-
reknek a magasabb rendű hatásokat. Ami fényt, világosságot, 
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szeretetet, erőt a szellem felülről, a magasabb szférákból kap, 
azt a vele azonos fokozatúakkal összekapcsolódva lefelé tovább 
kell sugároznia az alacsonyabb szférákba. Így a szeretet egye-
temes törvénye által a legmélyebben lévő szférák szellemi is 
emelkedni tudnak. Ez a szellemi vezetés védi a Földet és az 
összes szféráit. Egyrészt, minden kívülről jövő kozmikus hatás 
ellen, másrészt megakadályozza, minden földi, anyagi törek-
vésnek a kozmikus térbe való hatolását.   

A szellem és a védőszellem viszonya légköri gyűrűk 
szerint: 

Az alsó három légköri gyűrűből kötelező a visszaszületés ezt 
purgatóriumnak is nevezhetjük. Három szintje van, a mély 
szintje az első légköri gyűrűnek felel meg, a közép szintje a 
második légköri gyűrűnek, felső szintje a harmadik légköri 
gyűrűnek felel meg.   

A negyedik légköri gyűrű a menny előcsarnoka innen már nem 
kötelező a visszaszületés. Ha missziós feladatot vállal a földön, 
akkor visszaszületik, egyébként mehet más bolygókra tapasz-
talni vagy pihenhet, tanulhat a szférákban. Ezt a lélek dönti el. 
Az ötödik légköri gyűrű a kibontakozó mennyei élet szférája, a 
hatodik légköri gyűrű a diadalmas mennyei élet szférája. 

Az első légköri gyűrű embertípusa: Teljesen az anyagba 
merül, kapcsolatát az őrangyalával megszakítja, lelkiismeretét 
elnémítja, mélyre süllyed az anyagba és alacsonyrendű szenve-
délyeknek él. Ennek aztán, a halál után, keserves következmé-
nyei vannak. A szellemi vezetés kénytelen súlyos szenvedő ál-
lapotokba helyezni, hogy a szenvedések tüzében a szellemi sa-
lak kiéghessen, kilazulhasson róla és alkalmassá váljék a fejlő-
désre, a magasabb rendű életre. Lelkiismerete sötét, jelleme 
gonosz. 

Az emberiség kb. 5%-a ebből az ember típusból adódik.  

A második légköri gyűrű embertípusa: Már nem süllyed 
olyan mélyen a fizikai síkba. Már nem olyan durva szenvedé-



77 
 

lyeknek él, tudat gömbje már alulról megérinti a szellemi síkot. 
A fluidikus kapcsolatot, ha még gyengén is, de már elfogadja az 
őrangyallal. Ezen a gyenge kapcsolaton keresztül az őrangyal 
már tud bizonyos magasabb rendű hatást szivárogtatni belé. Ő 
ezt még erősen eltorzítja magában. Lelkiismerete tompa, jel-
leme hamis. Csak az anyagot fogadja el reális értéknek, hiszen 
tudat gömbje még az anyagi síkban mozog. 

Az emberiség kb. 60%-a ebből az embertípusból adódik. 

Harmadik légköri gyűrű embertípusa: Ez az embertípus 
a fizikai síkból kezd már kiemelkedni a szellemi síkra. Felfogá-
sában az anyagiasság mellett, már kezd a szellemiség tért hódí-
tani. A kapcsolat az őrangyallal, már sokkal intenzívebb. A vé-
dő- szellemével azonban közvetlen kapcsolata még nincs, csak 
fluidikus kapcsolata van. Ezáltal mind intenzívebben önti belé 
felsőbbrendű hatását – a lelkiismeret szaván keresztül – és 
emeli feljebb, szellemesíti az általa védett szellemet. Azonban 
még gyakran előfordul, hogy az anyag káprázata megszédíti és 
felülkerekedik benne az anyagember. Lelkiismerete aggályos, 
jelleme szilárduló. 

Az emberiség kb . 30%-a ebből az embertípusból van. 

Negyedik légköri gyűrű embertípusa: Ez az embertípus 
már túlnyomórészt a szellemi síkon mozog. Felsőbbrendű tu-
data már közvetlenül bekapcsolódik az őrangyal lényébe – 
közvetlen kapcsolatba kerül az őrangyalával – ez az ember az 
őrangyal sugalmazását követi és lénye rohamosan szellemesűl, 
emelkedik, bővül. Küzdelmei ugyan még vannak, de őrangya-
lával már közvetlen kapcsolatban élve, lelkiismerete szavát 
követve diadalra juttatja magában a szeretet elvét. Jó példát 
nyújt a vele kapcsolatban élő alacsonyabb fokozatú emberek-
nek. Lelkiismerete átható, jelleme spirituális. 

Az emberiség kb. 4-5%-t teszi ki. 

Ötödik légköri gyűrű embertípusa: Ez az embertípus már 
hatalmas mértékben egyesül az őrangyal lényével. Itt már 
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nincs tétovázás, bizonytalankodás nyíl egyenesen halad kitű-
zött útján, példájával utat mutatva az embereknek. Lelkiisme-
rete éber, jelleme transzcendens. 

Kb. 10.000 ember között akad egy. 

Hatodik légköri gyűrű embertípusa: Legmagasabb rendű 
a földi testet öltésben megjelenő emberek között. Ilyen volt 
például Assisi Szent Ferenc, Teréz Anya. Világító tornyok az 
emberek között, már jóformán eggyé vált az őrangyallal, benne 
él az őrangyal sugárzó lényében, vele teljesen azonosul. A 
krisztusi elvek és az igazság fénylőn sugároznak életéből. Ön-
feláldozó szeretete üstökösként világítja meg az utat az embe-
reknek. Lelkiismerete élő, jelleme apostoli. 

Kb. 100.000 ember között akad egy.  

Úgy gondolom ez a kis ismertetés, közelebb hozza a szellemvi-
lág hierarchiájának megismerését. Átfogóbb képet kapunk ar-
ról, hogyan működnek különböző szinteken a védőszellemek és 
az emberek lelke közötti kapcsolat. A szellemünk, hogyan tud 
kapcsolatba lépni velük és milyen szinten, illetve látszik meny-
nyire fontos a jellemünk mielőbbi tökéletesítése. Máris meg-
mutatkozik, hogy mennyire összefügg minden – mindennel. 
Ha iránykövetők vagyunk, nem tévedünk el és sokszor a nehe-
zebb út előrébb visz, mint a kényelmes.  
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DUÁL TÖRVÉNY 

 

A duál azt jelenti, hogy csak egy van belőle, szokták még mon-
dani lélekpárnak, ikerlángnak, ikerpárnak. Említettem már az 
első kötetemben, bizonyos elsődök bukását követően a duálok 
szétváltak adó és elfogadó félre. Külön – külön buktak tovább 
lefelé. A szeretetlenség eltávolította őket egymástól. Ezt úgy 
kell elképzelni, mint amikor egy cserépedény kettétörik és 
vannak rajta hiányok, kiszögelések. Ennek ellenére hajszálpon-
tosan összeilleszthetők mert eggyek. Egy másik cserépedény 
darabja nem illeszthető hozzá, mert másik félhez tartozik. A 
kettészakadás után nem maradt más utánuk csak az egymás 
utáni vágyakozás, ami újra az egység érzését, békét, harmóniát, 
biztonságot és a szeretet legmagasabb fokát hordozza. Az egész 
inkarnációs sorozatok egyik legfőbb pontja, hogy a szeretet 
ismét összehozza őket és az egymásra találást követően újra 
szeretetben egyesüljenek, hogy soha többé ne keljen egymás 
nélkül létezniük sem földön, sem a szellemvilágban. Egy mag-
netikus szál folyamatosan összeköti őket a szív csakrájuknál, 
bárhol is léteznek.  

Így a szeretet érzésük emelkedésével, lelkük tisztulásával, fej-
lődésük azon szakaszában, amikor már elég érettek a találko-
zásra, ezen szál segítségével egymásra találnak. Minden lélek-
nek egyedi rezgése van, azonban ők valaha egyek voltak így a 
lélekrezgésük azonos. Az egység érzése érvényesül és ez is ösz-
szeköti őket, azért, hogy a világ bármely részén is vannak, meg-
találhassák egymást, ha a Földi életük megérett rá.   

Amennyiben a duáljával találkozik valaki olyan elsöprő érzés-
ben van része, hogy korábban mások iránt érzett érzéseinek 
nyoma sem marad. Mint egy király a szívben, kisöpör belőle 
mindent és ő ott egyedül őrködik. 

Életsorozatok során több alkalommal is találkozhatnak külön-
böző minőségben, míg szeretetben fel nem oldódnak, de csak 
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akkor ismerik fel egymást, ha már kellően fel vannak lelkileg 
tisztulva, ugyanis a szeretetlenség újra eltávolítaná őket egy-
mástól akár életsorozatokra is.  A cél pedig az, hogy újra egy-
másra találva leéljenek egy földi életet együtt boldog házasság-
ban, békességben, szeretetben. Ez nagyon sokat emel rajtuk és 
fejlődésük felgyorsul. Az idők során, amíg összekerülnek, szü-
lethetnek le testvérekként vagy az egyik leszületik, a másik a 
szellemvilágból segíti. Ha valamilyen nehéz körülmény adódik, 
akkor utána is születhet, hogy a földi világban mellette legyen 
és ott közvetlen segítse. Amikor mindkettő a földi világban van, 
akkor az egyik, amikor meghal, a másik pontosan ugyanannyi 
idővel fog átmenni, amennyi különbséggel leszületett. Lehet 
például szülő és gyermek kapcsolatban is duál, mert az anyai 
szeretet olyan mély, hogy nagy oldást jelenthet közöttük. Eb-
ben az esetben azonos neműek, hogy később ne okozzon gon-
dot.  

A duáloknak egyezik a szívműködésük, egyszerre lélegeznek. 
Azonosak a gondolatok, ha az egyik elkezd egy mondatot, a 
másik befejezi. Ha az egyik fél megbetegszik a másik fél is érzi.  

Ezek miatt a telepatikus kommunikáció a legmagasabb, legtisz-
tább fokon működik közöttük. Erejük hatványozottan jelenik 
meg a szellemvilágban, a férfi a gyújtó láng, a nő a teremtő erő. 
Együtt bármire képesek. Felismerik egymást a rezgésükről, de 
hit nélkül nem találkozhatnak.  

Ezért, ha valaki egy házasságban szeretettel, megbocsájtással 
viselkedik, közelebb jut a duáljához, míg ellenkező esetben 
távolodik tőle. A házasfelek egymás iránti bántalma hátráltatja 
a duálok találkozását, összekapcsolódását. A szeretetben leélt 
házas élet, mindkét fél duál értékét növeli. Ki hogyan viselke-
dik házastársával, mutatja fejlettségét a duál törvényében.  

Mindenki a duálját keresi a földi életben, mert ahhoz köti az 
igazi vágy, de mindenkinek csak egy van. Ha összekerülnek és 
a nő alacsonyabb lelki fokozaton van, mint a férfi akkor lefelé 
fogja húzni a fejlődésben. Amennyiben magasabb szinten van, 



81 
 

úgy elősegíti a férfi haladását a fejlődés irányába. Nemek cseré-
je az életsorozatok alatt a fejlődés miatt megengedett, de csak 
engedéllyel.  

A védőszellemek segítenek a duáloknak, hogy egymásra talál-
janak a Föld legtávolabbi pontjáról is, hiszen a magnetikus szál 
összeköti őket. Ha egy rövid időre is azért, hogy megmaradjon 
az egymás iránti tiszta szeretet és vágyakozás. Amennyiben 
nem elég tiszták, akkor szétválnak útjaik, még mielőtt a kap-
csolatukban bármilyen probléma adódna. Több esetet is isme-
rünk, amikor két fél a házasságra készül és az egyik meghal 
hirtelen. Ezek azok az esetek általában, hogy inkább átviszik, 
mert a házasság próbáját még nem állták volna ki. Viszont az 
egymás iránti szeretetlenség életsorozatokra eltávolította volna 
egymástól őket. Így azonban az egymás iránti vágy ismét ösz-
szehozza majd őket a következő életükben, ha már értettek 
lesznek egy házasság próbájára.  

Ennek működését egy példával szeretném bemutatni; 

Abban az időben történt, amikor még bűn volt Krisz-
tus követése. Egy római országút mellett lakott egy 
vámszedő a fiával, és lányával. Titkos üléseken vettek 
részt úgy követették Krisztus tanait, kockáztatva ezzel 
az életüket is. Egy késő délután bekopogtak hozzájuk, 
Péter Apostol volt. Halálra keresték, helyet kért náluk 
éjszakára, hogy megpihenhessen. A vámszedő és a fia 
is megrémült, mert a bujtatásért halállal lakoltak ab-
ban az időben. Azonban a lánya megértéssel fogadta 
az Apostolt és kezét nyújtotta neki. Mire a vámszedő 
közéjük lépett, hogy nem ismerik őt, és nem adnak 
helyet, erősebb volt a félelme, mint a hite. A fia is 
odaállt mellé. A lánya könyörögve kérte, de rákiáltott, 
hogy hallgasson, és kituszkolta Pétert. Nemsokára 
katonák jöttek, és gyermekeivel együtt elhurcolták a 
többi keresztény fogolyhoz. Egy napon kinyílt a töm-
löc ajtó, magas rangú római tiszt lépett be, és meg-
kérdezte, hogy kik a keresztények közülük. Mindenki 
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felállt, csak a vámszedő és a fia maradt ülve, a lányát 
visszatartották attól, hogy felálljon. Őket szabadon 
bocsátották, míg a többiek vértanúhalált haltak.  

Fizikai mivoltukban nem ismerték fel ennek a csele-
kedetnek a súlyát, csak amikor a szellemvilágban ön-
tudatra ébredtek. Akkor látták, hogy inkább száz ha-
lált haltak volna, mint, hogy ezt cselekedték. A na-
gyobb baj az volt, hogy a testvérpár duálok voltak. A 
lány a bátyját tartotta mindennek az okozójának, és 
ezért nagyon meggyűlölte, nem tudott neki megbo-
csájtani. 

 Ezt a hibát a következő életükbe jóvá akarták tenni, 
így Istenfélő vezeklő életet éltek, a fia leszületett öcs-
csének, a lánya meg egy rokon családhoz született le. 
Az volt a terv, hogy a két fiatal majd egymásba szeret 
és így kiegyenlítődnek a szeretetben.  

A lányban azonban nagyobb volt a gyűlölet, és nem 
tudtak egymásra találni. Aztán még 4 –szer kellett le-
születniük a fiataloknak, hol szintén testvérpárként, 
hol külön – külön, hogy egymásba szeressenek, de ez 
csak a 4. leszületéskor következett be. Ennyi életre 
volt szükség, hogy amit akkor érzett gyűlöletet feltisz-
tuljon. A vámszedő legközelebbi életében hittérítő 
volt. 

Egyetlen egy ilyennel életsorozatokra el lehet távolítani a duált. 
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NAGY ÉRTÉK A FÖLDI ÉLET 

 

Már nagyon sok mindent megismertünk a szellemi tanítások-
ból. Nagyon fontos azt átlátni, hogy miért is fontos és nagy 
érték a földi életünk. Azt, hogyan éljük meg és milyen megol-
dásokat találunk különböző probléma felmerülésekor az egyál-
talán nem mindegy, mert mindennek kihatása és következmé-
nye van. Akár már a földi életünk során, a szellemvilágban és a 
következő életünkre is. Hiszen mindig a jelenlegi életünkkel 
alapozzuk meg a következőt, ezt sohase felejtsük el. Így viszont 
a jelenlegi életünk nehézségeinek oka, az előző életünk és kar-
máink, melyeket még nem vezekeltünk le. Szeretném külön is 
bemutatni, hogy milyen következményei vannak az életünk 
során különböző fontosabb döntéseinknek, melyek közvetlenül 
érintik az életünket. Ekképpen az eutanázia, amiről sok or-
szágban vitatkoznak a felett, hogy engedélyezzék vagy ne. Az 
abortusz, melynek következményeivel általában nincsenek 
tisztában az emberek. Valamint az öngyilkosság, nagyon fontos 
lenne, hogy mindenki tudja mivel jár, ha elköveti. Ezért nagy 
felellőség az, hogy a vallások hallgatnak a szellemvilágról és 
nem ismertetik az igazságot. Pedig nagyon sok emberi életet és 
lelket menthetnének meg vele, ha ezek mind köztudottak lenn-
ének.  

Az eutanázia, gyilkosság illetve öngyilkosság. Aki elköveti 
gyilkos, aki kéri öngyilkos. Egyedül Isten rendelkezik az éle-
tünk felett. Ebben az esetben fizikai és lelki gyilkosságról is 
beszélünk. A fizikai, természetesen a testi halál. A lelki, azért 
mert elveszi a szellemtől azt a lelki fejődést, amit a szenvedésé-
vel vállalt fel vezeklésül. Aki ilyen súlyos beteg, szinte kivétel 
nélkül felvállalta leszületése előtt, hogy ezzel is könnyítse a 
karmáját. 

Amikor ezt az eutanáziával megkönnyítik, elveszi a lélektől ezt 
a fajta vezeklési módját. Aminek az a következménye, hogy 
átmegy dolga végezetlenül. Ezért újra le kell születnie, arra az 
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idő intervallumra, ami még hátra lett volna neki. Ilyenkor cse-
csemő, vagy kisgyermekkorban lesz gyógyíthatatlan beteg le-
szenvedi a korábban fennmaradt időtartamot és újra átmegy. 
Nem, hogy segítenénk neki ezzel, hanem még hátrányt oko-
zunk, egy átmenet helyett két átmenete lesz és egy plusz leszü-
letése. Aki, saját maga kéri az öngyilkosság miatt, még külön 
büntetésre ítéli magát a szellemvilágban. Az eutanázia nem 
segít a betegen, mint láthatjuk. Csak a hozzátartozó kímélni 
akarja magát önzésből, mert fáj neki látni a szenvedést. Ami 
biztos, hogy nagyon nehéz elviselni érzelmileg, de ezt mindket-
ten felvállalták odaát és végig kell csinálniuk. Azok az idősek, 
akik már vegetálnak, sokszor már nem csak az ő megpróbálta-
tásuk, hanem a környezeté is. 

Imádkozni kell értük, hogy bocsáttassanak meg bűneik és tö-
röljék el következményét, szenvedési időszakát rövidítsék meg 
és adjanak erőt az elviseléséhez. Mindenkinek meg kell várnia, 
amíg elérkezik az ideje az átmenetelhez, a halálangyalát meg 
kell várni, ezt egy perccel sem lehet megrövidíteni.  

Most szeretnék egy történetet elmesélni ennek, illetve az ön-
gyilkosság példájára; 

1989-ben egy dunántúli városban megtartott spiritisz-
ta ülésen, az öngyilkosság szellemi vonatkozásai kap-
csán L. Z. - ről beszélgettek. Majd az imádságok és ta-
nítások után, két egymást követő megnyilatkozást, a 
hangszalagra rögzítést követően jegyzőkönyvben is 
rögzítették. A megszólalók ismert személyiségek vol-
tak földi életükben. Függetlenül, attól, hogy a megszó-
lalók egymást követően jelentkeztek, mégsem tudhat-
tak egymásról.  

Nem hallhatták egymás mondani valóját. Még nem 
adatott meg számukra az a kegyelem, hogy felismer-
hessék és megláthassák egymást a szellemvilágban.  
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A közléseket nem szó szerint, csak tartalmilag ismer-
tetem. 

R.É.; Nemrég kerül át a szellemvilágba. Azért szólal-
hatott meg, mert előzőleg a férjéről beszélgetettek a 
kör tagjai. Ő később ment át, mint a férje és minden 
vágya az volt, hogy bárhol is legyen a szellemvilágban 
megtalálják egymást. Különleges szeretet kapocs volt 
kettejük között, hatalmas szerelmi érzés. Mindketten 
hosszú utat tettek meg, Duálok voltak, lélekben egyek. 
Most a szellemvilágban járja az útját, de még nem ta-
lálkozhatott vele. Imádkozik, kéri a mennyi Atyát, bo-
csássa meg vétkeiket. Nem földi szerelem és szeretet, 
amit érez iránta, hanem az az igazi vágyódás, ami ösz-
szekötötte őket lélek szinten, eredendően a szellemvi-
lágban. Még nem találkozhatnak, mert ő máshol van. 
Ez a büntetés, azért mert nagyon türelmetlen volt, 
erősen akarta. Nem lehet akarni, alázatosnak kell 
lenni, a Földön is és a szellemvilágban is. Amíg a lélek 
nem tudja önmagát legyőzni, addig nem tud alázatos 
lenni. R.É.- bűne az volt, hogy nem tudott alázatos 
lenni, ezért siettette a halálát. Tudja, hogy nem lett 
volna szabad a fájdalom, ami a testét gyötörte még 
kibírható lett volna ugyan, de nagyon vágyakozott már 
a férje L.Z. után. Amikor átment, már látta, hogy hiá-
ba volt körülötte oly sok barát, megmutatkozott kik 
szerették és kik nem. Az volt a legálnokabb a Földön, 
aki a legjobban mutatta, hogy együtt érez vele. Csodá-
latos világ, ahol van, mert beleláthat a lelkekbe, lát-
hatja azokat az érzéseket, amelyek felé irányulnak. 
Most látja, kik voltak az igaz barátai és kik elől kellett 
volna inkább menekülnie. 

 Sajnos siettette a halálát, már látja nem lett volna 
szabad, mert akármilyen is, de végig kell járni. Ez az ő 
bűne, ezért nem találja meg azt, akihez minden pará-
nyi részével kötődik. Igaz, hogy sok badarságot elkö-
vetett, volt több kapcsolata. De azt az egy igaz, tiszta 
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érzést, ami összeköti az igazi párjával, azt nem mocs-
kolta be. Az tisztán ragyog a szellemvilágban és ez fog-
ja egymáshoz vezetni őket. Felhívja a kör tagjainak 
figyelmét, hogy a Földi élet bármilyen nehéz sorsot is 
ad, nem szabad siettetni a hálált, hanem bízni kell Is-
tenben és erőt kell kérni az elviseléséhez. Végig kell 
járni azt az utat, ami mindenki számára el van rendel-
ve! Elköszön. 

L.Z.; Fel van háborodva, hogy miért kell az emberiség 
fejét mindenféle haszontalan könyvekkel, filozófiával 
teletömni, hogy elterelődjön a figyelem az igazságról. 
Az egyetlen igazság Isten! Azok az igazságok, melyek-
kel meg akarja menteni a lelkeket. Szomorú a lelke, 
mert tudja, hogy felesége már odaát van a szellemvi-
lágban és imádkozik azért, hogy végre egymásra talál-
hassanak. Két szál, fénylő sugár voltak és elszakadtak 
egymástól. Tudja, hogy még nem találkozhatnak. Éle-
teken keresztül, szenvedve, gyötrődve, kínok-kínját 
átélve, elszakadva, újra összekerülve. Elmondták neki 
a szellemvilágban, hogy aki neki az égi mása, megrö-
vidítette az életét, emiatt nem találkozhatnak. De az ő 
bűne is nagy, hiába tudott a szellemvilág törvényeiről 
és még spiritiszta körbe is járt pedig, mégis sötétség-
ben volt. Azért, mert nem volt élő, erős hite. Megkapta 
ugyan a szellemi világosságot, lehetőséget, de nem 
tudott elég erős lenni a megpróbáltatásokban. Há-
nyan elbuknak ezen az úton. De muszáj megismerni, 
mert ez a törvény, ez alól nem lehet kibújni. A rotáció 
a törvény betartására kényszerít. Az emberi lélek a 
saját szabad akaratából áthágja az isteni törvényt, de 
a következményeket viselni kell.  

Egészen addig, amíg rájön, hogy az isteni törvényt 
nem szegheti meg azt, amit Isten alkotott, amit Isten 
elrendelt. Ma már látja, hogy az istentelen korszaknak 
a bűne, hogy bemocskolta az erényt, lerántotta a női 
tisztaságot a sárba. Látja mennyien süllyedtek el a 
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posványba. Felháborodva beszél arról, hogy hányan 
lettek öngyilkosok és ezzel milyen bűnt követtek el. 
Oltárt emeltek a Földön az erkölcstelenségnek és ha-
mis tanok mögé bújva hirdettek áligazságokat. Nem 
talált igaz barátokra, akik megértették volna. Bolond-
nak, agyalágyultnak tartották. Hiába emelte fel szavát, 
sajnos nem ért el eredményt. Mellőzték, nem tudott 
egy lelket sem megmenteni. Haragszik, hogy milyen 
kapzsiak és lélekkufárok voltak, szörnyű volt, emlék-
szik vissza. Boldogan meséli, amikor először egymás-
ra találtak a duál párjával R. É. - val. Csendes alkonya-
ti órán, ültek a margitszigeti fák alatt egy padon. El-
árasztotta őket a békesség és boldogság. Ott folyt belő-
le a szó és szerette volna a színpadon is hirdetni az 
igazságot és a szeretetet. Sokan irigyelték őket. In-
kább bújtak volna el, de nem lett volna szabad elen-
gedniük egymás kezét. Amikor ez megtörtént, akkor 
érezték igazán a mélységes fájdalmat. Tudja, hogy ne-
ki azért is szenvednie kell, mert amikor úgy érezte, 
hogy már nem tartoznak egymáshoz, akkor ő tette 
meg azt a lépést először, hogy eldobta az életét. Ez az ő 
legnagyobb bűne. Most, hogy ezt elmondhatta, Isten 
szeretete, kegyelme. Felhívja a kör figyelmét, hogy 
akik most a földi utat járják, mindenkinek hirdessék 
és figyelmeztessék, hogy ne dobják el az életüket. Azt 
a csodálatos ajándékot, amit megkaptak, ne rejtsék 
véka alá, hanem tegyék ki, hogy világítson a sötétség-
ben. Tanulják meg az emberek, hogy a szellemi énjük-
be beleégjen, hogy nem szabad eldobni az életet. 
Mindketten tudják, hogy azonos szférában vannak és 
ott kell keresniük egymást, azonban sötétség van és 
nem láthatják egymást. Minden lélek ide kerül, aki 
öngyilkos lesz. 

Az életet meg kell őrizni bármilyen nyomorúságban, 
szenvedésben. Az a célja sajnos nem sikerült a földi 
életében, hogy világosságot gyújtson embertársaiban. 
Bolondnak, eszeveszettnek és különcnek nyilvánítot-
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ták. Most megpróbál mélységes alázattal járni a szel-
lemvilágban, bízik Isten drága kegyelmében. Amikor a 
szellem átmegy, akkor látja meg, hogy milyen más lett 
volna az élete, mennyi szépség, ajándék jutott volna 
számára, ha az igaz utat járja. Itt jön rá, hogy kutat-
nia, keresnie kellett volna az igazságot, a törvényt, 
amit követnie kell földi életében. Isten törvénye hata-
lom, ami uralkodik mindenek felett! Ezt kellene taní-
tani a Földön élőknek. Ehhez kellenének tisztánlátó 
tanítók. Ne a földi igazságot keressétek, mert annak 
be van kötve a szeme. Annyiféle igazság van a Földön, 
hogy se szeri, se száma. Vannak kiskapuk, amin be 
lehet jutni különböző fortéllyal. Égi igazságot keressé-
tek, Isten igazságát kutassátok, mert az életetek, ak-
kor lesz boldog a Földön. Ekkor és csakis ekkor kapjá-
tok meg azt a kegyelmet, amelyet mindazok megkap-
nak, akik az igaz úton járnak, nem tévelyegnek el és 
hinni tudnak. Alázattal tudják meghajtani fejüket a 
bántódások és szenvedések, gyötrelmek kínjai előtt. 
Ezt tanítsátok! Ezt üzenem a színésztársak számára is. 
Elköszön. 

Köszönettel és hálával vettük tanításaikat! 

Az abortusz, gyilkosság nem csak fizikai szinten, hanem lelki 
szinten is. A fizikai, itt is a test halála, akármilyen pici már egy 
élő test. A lelki, szintén elveszi a lélektől a fejlődés lehetőségét. 
Attól, aki éppen azt a családot választotta fejlődésének megha-
tározó jövőjének. Az is lehet, hogy épp az ő segítségükre szüle-
tett volna le. Ilyenkor fizikai síkon, ugyan megszakítja a terhes-
séget, nem tud megszületni és lelke ott marad az anyja aurájá-
ba zárva. Nem elég, hogy nem tudott leszületni, hanem még 
börtönbe is van zárva. 

Saját erejéből elmenni nem tud csak nagyon ritka esetben. Saj-
nos nagyon sokan nincsenek ezzel tisztában. Ilyenkor a lélek-
nek két lehetősége marad. Az egyik, hogy ismét kapcsolódik, de 
ehhez sem elég már az ereje, csak egy másik lélekkel együtt 
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történhet meg. Ilyenkor többnyire iker terhesség jön létre. Ez 
azonban csak törvényes leszülető esetén lehetséges, csak enge-
déllyel. Egyébként a törvényes leszülető marad és a másik lélek 
elhal, visszamegy. Ha ő kapcsolódna újra, ahhoz több évet kell 
várnia, hogy újra a megfelelő formájú petéhez tudjon kapcso-
lódni, ugyanazon asztrológiai és egyéb feltételek mellett. Ha 
ebből kizökken, akkor az élete nem a megfelelő mederben foly-
na. A másik lehetősége, hogy elkezdi rombolni az anyja auráját. 
Ez természetesen fizikai síkon, olyan formában fog megjelenni, 
hogy az anyának különféle betegségei lesznek. Az anya egyre 
betegebb lesz, míg a halála árán a lélek kiszabadul. Akár ön-
gyilkosságba is kergetheti az anyát. Ilyen megoldáshoz az ala-
csony fokozaton lévő lelkek folyamodnak.   

Amennyiben elő áll a terhesség és az anya valamilyen egészségi 
probléma miatt nem szülhet, mert veszélyben lenne az élete 
vagy bármilyen egyéb orvosi ok esetében, még az abortusz előtt 
el kell imádkozni. Lélek szinten megértetni vele, hogy ez a szü-
letés, miért nem jöhet létre és menjen el magától, mert az 
abortusz után már nem lesz ereje hozzá. Megjegyzem, ez tör-
vényes leszületésnél nem állhat fent, mert a lélek előre tájéko-
zódik és nem fog olyan helyre bekapcsolódni, ahol esélye sincs. 
A fogamzásgátlók esetében az óvszer a legalkalmasabb, mivel 
azzal nem sérül a lélek és már a bejutása meg van akadályozva.  

Öngyilkosság; Az öngyilkosság igen nagy bűn. Azt hiszik, 
hogy a halál majd megoldja a problémát, de sajnos tévednek és 
nagyon súlyos következményei vannak. 

A problémát átviszi magával, mivel ott nincs idő ezért folyama-
tosan azzal fog küzdeni. Az öngyilkosok ezzel a tettükkel leke-
rülnek az 1lkgy. 3. szférájába és onnan kezdhetik majd előröl a 
fejlődést a fokozatokon felfelé. A felébredésük a szellemvilág-
ban fájdalmas és félelmetes. Szellemük sokáig fekszik vajúdó 
állapotban fájdalmak között, amíg öntudatra ébrednek. Senki 
sem várja őket, ezért nyomorultul, elhagyottan érkezik meg 
szelleme. Sötétség veszi körül. A másik komoly probléma, hogy 
ha úgy megy át, hogy nincs itt az ideje, akkor a halálangyala 
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sincs ott és saját magának kell az életszalagját elszakítania. Ez 
borzalmas vergődéssel, szenvedéssel jár, hiszen senki sincs 
körülötte, aki segítene neki. Ezen kívül a szellem még nem 
érett meg a fizikai sík elhagyására emiatt a lélek nagyon nehe-
zen tudja elhagyni a testét. A fluid szálai még erősen kötődnek, 
nem volt idő a fellazításukra. A következő probléma, hogy nem 
tudja elhagyni a légkört és a két világ között reked mind- ad-
dig, amíg el nem jön a földi síkon megtervezett halál ideje. A 
szenvedést és fájdalmait addig folyamatosan érzékeli. Mivel 
nem tudta elhagyni a földi légkört érzékeli testének elrohadá-
sát és látja is, ez borzalommal tölti el. Mindaddig vissza kell 
születnie ugyanabba a szituációba, amíg helyesen meg nem 
oldja a problémát, ami miatt öngyilkos lett. Nem menekülhet 
el előle. Sok példa van arra, hogy egy kis türelemmel kitartás-
sal megoldódott volna a problémája.  

Van olyan, hogy lassú öngyilkosság és ez is ide tartozik, sajnos 
sokan nem tudják. Ilyenek a kábítószer, a cigi, az alkohol, fo-
gyasztása nagymértékben. Ezen kívül minden olyan dolog, ami 
a testi épségünket veszélyezteti. Ilyen a vakmerő meggondolat-
lanság, amikor fölösleges kockázatoknak tesszük ki testünk 
épségét. Pedig erre kötelesek vagyunk vigyázni. 

Ez a ruha egész életünkre szól és csak úgy van értelme az éle-
tünknek, ha a felvállalt feladatunkat végig tudjuk csinálni, a 
meghatározott ideig kitartunk. Csak így tudunk fejlődni, 
egyébként elvesztegetett időről van szó, amit odaát már nagyon 
fogunk bánni. Az is idetartozik, például, ha egy sportoló túl 
hajtja a szervezetét a doppingszerrel, a várt eredmények érdek-
ében. Azok a hegymászók, akik nem tudják, hogy hol az egész-
séges határ. Nem véletlen sokan a hegyen halnak meg, avagy 
sportolás közben. Mindent lehet mértékkel, de nem minden 
használ. Mindegy ki milyen okból követi el az öngyilkosságot, 
gyávaság, bátorság, kétségbeesés, önfeláldozás, életuntság stb. 
csak az őrültségből elkövetett öngyilkosok kapnak mentséget, 
de minden esetet vizsgál a szellemi tanács.  
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Szeretnék az öngyilkossággal kapcsolatban egy példát bemu-
tatni. Az egyik spirituális körben jelentkezett egy lélek, aki el-
dobta életét és Isten kegyelméből engedték megszólalni, azért, 
hogy a történetét elmesélve mindenki okuljon belőle. A lélek 
elbeszélését csak tartalmilag közlöm. 

Beköszönését követően, elmondja, hogy a földi élet 
Isten szerető ajándéka azért, hogy a bűnökkel terhelt 
szellem ezen a vezeklő helyen leróhassa adósságait. 
Ezt a nagy ajándékot és lehetőséget nincsen joga a 
szellemnek eldobnia és elutasítania magától, önkén-
tes cselekedete és önsajnáló indítékai alapján, követ-
kezmények nélkül.  Kell a Földre a világosság, ezt el-
sősorban saját tapasztalásai útján szerezheti meg az 
emberi szellem, de okulhat mások cselekedeteiből is. 
Olyanokéból, akiknek derékba tört az életük, mert 
nem rendelkeztek annyi fénnyel és tudással, amely 
megmenthette volna őket a vétkes cselekedeteiktől. 
Azt a lehetőséget dobták el maguktól, amely által ki-
vetkőzhettek volna bűneikből, tévelygéseikből és fer-
de nézeteikből. 

Elmondja, hogy ő is eldobta életét, hosszú ideig veze-
kelt odaát. Amikor a nehéz, gyötrelmes időszaka véget 
ért, a szellemi vezetői különböző tanuló helyekre vit-
ték. Sok példázaton keresztül oktatták, hogy mennyit 
is ér egy Földön eltöltött törvényes élet, hogyan kell 
azt megbecsülni. Sokszor nem tudja helyesen felfogni 
az őt érő nehézségeket és siettetni akarja a feléje tá-
rulkozó eshetőséget, annak ellenére, hogy még nem 
érkezett el az ideje. Mert minden, mindig időben kell, 
hogy történjen az időhálón. Ha nem megy valami az 
ember elképzelése szerint, akkor elégedetlen, zúgoló-
dó és ezzel is már vét a törvény ellen. A türelmetlen-
ség veszélyes. Ő is ilyen volt.  

1870-es években egy birtok gondnoka volt. Eleinte 
odaadóan végezte a munkáját tele volt tervekkel, fia-



92 
 

talos lendülettel, vágyakkal. Szerelmes lett a birtokos 
gyönyörű feleségébe. Mindig úgy intézte a dolgait, 
hogy ha csak lehet, a közelébe kerüljön, csodálhassa, 
láthassa. Egyik alkalommal nagy társaságot hívtak 
vadászatra. Neki is sok tenni valója akadt a kúria kö-
rül. Az egyik vendég, igen nagy figyelemmel viseltetett 
az úrnő iránt. Az kérte tőle a vendég, hogy vezesse elő 
a lovát, mert a lovásza nem volt kéznél. Először vissza 
akart szólni, hogy ez nem az ő dolga, aztán felvillant 
számára a lehetőség arra, hogy az úrnőjét felsegítse a 
lovára, mivel a vendég felajánlotta neki a lovát. Ami-
kor oda vezette a lovat az úrnőjét épp felakarta segí-
teni rá, de a vendég odaugrott mellé és az ostorával 
rávágott, majd ráordított, hogy azonnal takarodjon 
onnan. Ekkor lelkében óriási szégyen és gyűlölet fo-
gant. Mert éppen azelőtt szégyenítette meg, aki előtt a 
legelőnyösebbnek akart mutatkozni. Ráadásul nem 
valami alacsony szolga volt a birtokon. Ekkor döbbent 
rá, hogy ő nem léphet fel ugyanazon jogokkal, mint az 
urak, hiába is végez akármilyen dicséretes munkát. 
Meg kell, hogy hátráljon előttük. Határtalan düh 
mardosta lelkét. 

Ezek után, már mindenben csak a különbséget látta. 
Soha nem volt megelégedve magával. Egyre inkább 
megvetette őket.  Ez az érzés egyre nőtt benne, az 
irigység irányukba és a kisebbségi érzés maga felé. A 
keserűség mindinkább elhatalmasodott lelkében. 
Emiatt egyre zárkózottabb és magányosabb lett. Mun-
káját sem végezte már olyan örömmel, sőt el is hanya-
golta. Így ment egy pár évig, majd elbocsájtották. Sö-
tétnek és kilátástalannak látta helyzetét és ennek kö-
vetkeztében a padláson felakasztotta magát.  

Halála után sokáig nem tudta mi történt vele. Csak 
bolyongott a ház körül, hiába szólt valakihez, azok 
nem szóltak vissza, rá se hederítettek. Sokáig érezte a 
nyaka köré szoruló kötél rettenetes szorítását és nem 
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tudott tőle szabadulni. Állandóan égette, vágta, fulla-
dásos érzést idézett elő benne. Azt hitte sosem fog 
tudni megszabadulni tőle. Egyszer csak teljesen más 
helyen találta magát. Ott mondták neki, hogy már ré-
gen meghalt és már a szellemvilágban van. Akkor lát-
ta, hogy hasonló külsejű komor szellemek társaságá-
ban van. Rossz volt a kisugárzásuk, mely kellemetle-
nül érintette. Nem tudja mennyi idő telhetett el, de 
egyszer csak elvitték egy sokkal tisztább helyre, ahol 
végig kellett néznie az egész földi életét. Látta minden 
cselekményét és gondolatait, érzéseit. A legnagyobb 
megrázkódtatást akkor élte át, amikor a halála napjá-
hoz érkezett. Látta amint a postás a felakasztása utáni 
órákban egy sürgönyt vitt neki. Ebben az állt, hogy a 
nagybátyja meghalt, aki külföldön élt és rá hagyta 
minden vagyonát. Így nagy örökségben részesült. Lát-
ta, hogy keresték és megtalálták a padláson. Csak pár 
órát kellett volna neki várnia türelemmel. Teljesen 
megváltozhatott volna az élete. Amikor mind ezt meg-
látta sírva siránkozott a gyengesége miatt. Belátta 
gyarló, türelmetlen indulatának súlyos következmé-
nyét.  

Megtudta azt is, hogy előző életében is ezek a negatív 
tulajdonságok, lelki érzések uralták. Azért vállalta ezt 
a földi életét, hogy nagyobb akarattal, nagyobb elhatá-
rozással igyekezzen megszabadulni ezektől a hibáitól 
és helyesen oldja meg a megpróbáltatásokat. Az ön-
gyilkossága miatt elvesztette ezt a lehetőségét. Csak 
egy kicsivel kellett volna több önuralom. Így egy érté-
kes életet vesztett el. Látta, hogy a későbbi körülmé-
nyek úgy alakultak volna, hogy imádott nőjéhez köze-
lebb kerüljön. Férje ugyanis röviddel utána meghalt. 
Ő pedig kellően gazdag lett volna, hogy új életet kezd-
jen vele. Nem csak megfosztotta ezzel magát egy szép 
törvényes élet lehetőségétől, hanem egy következő 
földi leszületése által újból ezek a hibái fogják kísér-
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teni. Ráadásul még az emberi rangja is alacsonyabb 
szintű lesz.  

Imádkozott, azért, hogy kapjon elég erőt ahhoz, hogy 
majd meg tudja állni a helyét és ne keljen újból és új-
ból egyre nehezebb életkörülményekbe leszületnie a 
Földre. Már tudja milyen nagy érték a földi élet, meg 
kell becsülni. Ez azért adatik a szellem részére, hogy 
emberi testben megtisztíthassa a lelkét a szennytől, 
hogy ez által egy szellemileg boldogabb fokozatba ke-
rüljön. Az Atya nem ok nélkül enged megpróbáltatá-
sokat a Földön élő gyermekei számára. Azt akarja, 
hogy a feladatok végrehajtása során a lélek feleszmél-
jen, és egyben kiszabaduljon a bűnei fogságából. So-
hasem kap nagyobb megpróbáltatást, mint amit végre 
tud hajtani. A jóságos Atya megadja a lehetőséget a 
földi élet által, hogy jóvátegyük vétkeinket. Ha ezt el-
dobjuk magunktól, súlyosan fizetünk érte. Balga lélek 
az, aki csak a saját kárán, saját szenvedésein és saját 
haladásának hátráltatásakor tanulja meg az igazságot. 
Istennek hála, amiért megismerhette a törvény rend-
jét. Most már tudja, hogy csak ezt kell követni ahhoz, 
hogy megszabaduljon a szenvedésektől. 

Isten szeretete megjutalmazza a legkisebb eredményt 
is, a legkisebb törekvést és legkisebb jó szándékot is. 
Ez ad neki erőt, reménységet, segítséget ahhoz, hogy a 
legközelebbi földi életében a vállalását teljesíteni tud-
ja. Figyelmezteti a kör tagjait tanuljanak az esetéből, 
mert az igazi, valóságos élet a testen túl van. A földi 
élet pedig nagy lehetőség a lélek tisztulására és fejlő-
désére. Milyen rövid az ember türelme és milyen vég-
telen az Istené. Majd elköszön. 

Úgy gondolom, hogy ezek a példák a valóságos helyzetet mu-
tatják meg és ok-okozati összefüggéseket, hogy megértsük azt, 
minden mi értünk van. Tegyünk még földi életünkben azért, 
hogy jobbak legyünk, megszabaduljunk a hibáinktól és tisztább 
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lelkülettel tudjunk átmenni a fény felé. Ne elvesztegetett életet 
éljünk, hanem legyünk az igazság törvényének követői és segít-
sünk másoknak is abban, hogy mindezt megérthessék és életü-
ket jobbá tehessék. Az Úr áldása legyen minden földi életen.  
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ENERGIÁK ÉS HATÁSAI 

 

Különböző energiák léteznek, különböző hatásokkal. A fizikai 
testünket is körülveszi egy energia burok és benne rengeteg 
energiaszálak /fluid szálak/. A Földnek is vannak energiái, 
méghozzá különböző minőségben. A légkörből is jönnek kü-
lönböző hatású energiák. Az energiák egymásra hatásai, kü-
lönböző módon nyilvánulnak meg. Ezzel kapcsolatban szeret-
nék némi alapismeretet adni.  

A Föld sugárzásaival a Radiesztézia foglalkozik, mint tudomá-
nyi ág. Vannak káros kisugárzások és vannak pozitív kisugár-
zások. Ennek kimérésére pálcát, vagy ingát szoktak használni. 
Ezek a sugárzások nem statikusak, hanem dinamikusak, állan-
dóan változnak, behálózzák vele a földet hosszában és kereszt-
ben is. Az úgynevezett Hartmann háló a föld káros sugárzása, 
melynek csomópontja veszélyes, mert koncentrált negatív erő 
van jelen. Ez hosszú távon megbontja az auránkat és fizikai 
síkon azon a területen betegség fog megjelenni. A legveszélye-
sebb esete, amikor a csomópont keresztet alkot.  Epilepszia 
keresztnek is nevezzük azt a helyzetet, amikor valakinek az 
ágya úgy helyezkedik el, hogy a fej a kereszt csomópontjában 
fekszik. A fej északnak kell, hogy legyen ez a helyes fekvés 
irány, mert éjszaka, amíg a fizikai testünk pihen, addig az 
energia testünk kapja észak felől a feltöltődést. Észak felől jön 
az áramlat, a töltés és dél felé halad.  Ha az épület fekvése, vagy 
a szoba olyan, hogy ez semmilyen módon nem lehetséges, ak-
kor esetleg az észak-kelet, vagy kelet irány még elfogadható. 

Vannak az úgynevezett pozitív földsugárzások, illetve ennek 
csomópontjai, Küry csomópont a neve. Természetesen pozitív, 
feltöltő hatása van az emberre, illetve az auránkra. 

 A pozitív sugárzás kék színű, áramlata hűvös, a negatív sugár-
zás piros színű, áramlata meleg. A látók látják és kézzel is érzé-
kelhető.  
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A káros sugárzás ellen védekezésül szoktak az ágy alá tükröt, 
vagy gyapjút tenni, ez csak egy kis ideig óv minket a káros su-
gárzástól, mert egy idő után telítődnek és át fogják engedni a 
sugárzást. A lakás berendezésénél érdemes figyelembe venni 
nemcsak a káros energiasugárzásokat, hanem a Feng Shuit is, 
hogy a tiszta energia áramlása akadálytalan legyen a helyisé-
gekben és a jó energia ne távozzon, hanem keringésével erősí-
tőleg hasson. 

Asztrál síkon, ha egy bizonyos szimbólumot beállítunk, akkor 
ez szétnyomja és távol tartja a káros sugárzásokat folyamato-
san. Ez a szimbólum három fokozatban létezik, mert az ott 
lakók energia rezgéséhez kell, hogy igazodjon. Zöld, arany és 
gyémánt fokozatba, ezeket természetesen energia színekben 
kell elképzelni. Folyamatos spirális mozgásával, fentről lehozza 
a tiszta, gyógyító energiát és minden káros energiát, ami egyéb 
módon bekerül a lakásba, visszaviszi a Föld mélyébe, ahol tűz 
által megtisztulva kerül a felszínre tiszta energiaként. A szim-
bólum soha nem tűnik el, mivel asztrál síkon van beállítva, 
hiába bontják el az épületet felőle. Nap, mint nap utazunk, 
közlekedünk, dolgozunk és sokszor kerülünk emberekkel 60 
cm-es távolságon belülre, bizonyos negatív energiák rátapad-
hatnak az auránkra. Ezeket haza visszük a lakásba, de ott ez a 
szimbólum kb. fél óra alatt ezeket a tiszta erejével letisztítja. 
Nagyon fontos, hogy a lakásunk ahol élünk, alszunk, pihenünk, 
tiszta energiaforrás legyen számunkra. Amennyiben az aurán-
kat tisztán, feltöltve tudjuk tartani, erősebb lesz a védőburkunk 
és ez által, az immunrendszerünk is, kevésbé betegszünk meg 
illetve, ha mégis hamarabb gyógyulunk.  

A macska, mókus, méh, hangya odúlakók, így az ő rezgésüknek 
teljesen természetes a Föld sugárzása, így ők ezt szeretik és 
ezeket a helyeket kedvelik. 

A kutya, mivel nem odúlakó, ezért neki a Föld sugárzása ide-
gen, olyan helyeket keres, ami sugárzásmentes. 
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A földben lévő ásványoknak is megvannak a maga sajátos rez-
gései, így a különböző kristályoknak is, amiket gyógyításra is 
szoktak használni. 

Minden kristálynak más a rezgése és a szerveknek is más-más 
rezgése van. A megfelelő kristály a megfelelő szervre gyógyító-
lag hat. Ha valamelyik szervünk megbetegszik, akkor veszít a 
fényéből és a rezgéséből. A megfelelő kristály felemeli a rezgé-
sét az egészséges szintre. Ezeket a megfelelő kristályokat vagy a 
beteg szervre kell tenni, vagy ékszerként is viselhetjük magun-
kon. A kristállyal való gyógyításkor a kristály szellemétől enge-
délyt, illetve segítséget is lehet kérni. A kristályokból lehet eli-
xírt is készíteni és ezt iszogatni.  

A gyógynövényekkel való gyógyításról különböző könyvek is 
jelentek meg, nagyon hasznosak a teák eléggé elterjedtek és 
ismertek. Őseink is ezekkel gyógyítottak. Ezeken kívül még sok 
féle gyógyító mód létezik, például szimbólumokkal, vagy ener-
giával való gyógyítás, agykontroll, távgyógyítás, pszichotroni-
ka, kineziológia, akupunktúra, reflexológia stb. 

A betegnek kérnie kell a gyógyítást, mert akkor nyitott rá, hogy 
fogadja az erőt és hamarabb gyógyul. Aki nem hisz benne, nem 
igazán lehet ilyen úton gyógyítani, mert nem tudja fogadni az 
energiát. Nagyon fontos az a kérdés, hogy egyáltalán lehet- e 
gyógyítani. Nem lehet mindent gyógyítani! Ami karmikus be-
lenyúlni tilos! Egyrészt a gyógyító átveszi a betegséget, más-
részt a beteg felvállalt feladatát megszünteti azáltal, hogy meg-
gyógyítja. 

Kárt tesz vele a szellemnek, hiszen nem tudta a felvállalt fel-
adatát elvégezni, befejezni ezért megint le kell majd születnie 
így, ez az élete lehet, hogy kárba veszett.  

Minden betegségnek a hátterében többnyire lelki ok áll.  
Amennyiben nem találjuk meg a lelki okot, akkor az csak tü-
netkezelés lesz, módszertől függetlenül és egy idő után vissza-
jön. A gyógyulás minden esetben előbb asztrál síkon történik s 
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aztán realizálódik a fizikai síkon. Ennek az ideje egyénenként 
változó.  

Ha valaki a rossz tulajdonságaitól folyamatosan elkezd meg-
szabadulni, akkor elkezd gyógyulni is. Ugyanis a folyamatos 
tisztulásával a pozitív energiát fogja magához vonzani, azok 
lesznek többségben és ezáltal a negatív erők kezdik elhagyni, 
ami által elkezd gyógyulni. A vonzás törvénye itt is érvényesül, 
hasonló – hasonlót vonz. Minél tisztábbak vagyunk annál tisz-
tább és magasabb erőket fogunk magunkhoz vonzani. Ez au-
tomatikusan gyógyítani fog. 

Jézus is azt mondta a gyógyítások után, hogy „menj, és ne vét-
kezz többé. ” A karmikus betegségek gyógyítása, csak neki volt 
engedélyezve az Atya által, mert ő el tudta törölni a karmát. 
Egyébként nem mindenkit gyógyított, mert hit és megtérés volt 
a feltétele. Meg is mondta a gyógyítás után, ha újra vétkezik, 
visszajön a betegsége és lehet még súlyosabb formában.   

A kézrátétellel történő gyógyításnál az a lényeg, hogy a testhez 
ne érjen hozzá a kéz, csak az asztrál testbe sugározza az energi-
át. Alázattal imában kell kérni a gyógyítás előtt a segítséget, 
illetve az engedélyt, majd imával befejezni és megköszöni. 

Szellemtestünk minden atomja mozgásban van, ez- által más 
szellem egyéniségekben kiváltott rezgéshatást hívjuk deleje-
zésnek. 

A delejezőnek erős akaratú, hitben tántoríthatatlannak kell 
lennie és relatív tiszta személyiségnek.  A delejezés előtt kérni 
kell Isten és a magasabb szellemi vezetők segítségét. Mindenki 
csak a saját lelki fejlettségi szintjén, illetve az alatta lévőket 
tudja gyógyítani.  

Tisztításnál, az aurára rakodott szutykot a mínusz 33 Dimenzi-
óba kell egy csettintéssel visszaküldeni a Föld mélyébe. Nagyon 
fontos, a „Nem” szó nem létezik az asztrál világban, mindig úgy 
kell fogalmazni, hogy ezt elkerüljük, mert különben az ellenke-
zője sikerül. Például a már nem fáj helyett, fájdalom elmúlt, 
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megszűnt és így tovább. A múlt idő fontos, hogy már a meg-
gyógyult állapotot kívánjuk. A gyógyításhoz kell, hogy szeretet-
ből történjen, nagyon kell akarni, kívánni a gyógyulást, hogy 
megtörténjen. 

Akaratunk, segíteni vágyásra irányuló képességünk, saját aszt-
rális testünkben színpatikus érzelmeket ébreszt. Ezeket a rez-
géshullámokat besugározzuk a másik ember asztrál testébe. Ez 
alkalmas arra, hogy a betegség leküzdéséhez szükséges rezgés-
hullámokat beindítsa, hogy ezáltal felerősítse, így az öngyógyí-
tó folyamat be tud indul. 

Az ember belső lelkivilágával határozza meg azt, hogy mivé lesz 
benne a táplálék. Minden ehető, mértékkel a szervezetnek 
mindenre szüksége van, az ásványi bevitelre, a vitaminra, a 
fehérjére, mindenre. Az ételt nem véletlen áldatták meg az asz-
talnál, ugyanis az áldással a káros erők távoznak az ételből és 
így minden fogyasztható.  

Az asztrológiából már ismeretes, hogy különböző bolygóknak 
és azok állásainak, milyen hatása van a Földre, illetve a rajta 
élőkre.  

Létezik több Naprendszer is igen sok bolygóval. A mi Naprend-
szerünkben is rengeteg különféle bolygó kering.   

Azonban szellemi faj szempontjából a relevánsak a Hold, Mer-
kúr, Mars, Vénusz, Szaturnusz, Jupiter, Nap. Hatalmas kiter-
jedésű szellemcsaládok élnek a naprendszeren belül. Minden 
szellem család azon a bolygón van, ami az ő szellemi fokoza-
tuknak a legmegfelelőbb. A bolygók anyagának rezgés finom-
sága, a bennük felhalmozott szellemi erők fejlettségétől függ. A 
vonzás törvénye itt is érvényesül. Minél sűrűbb, annál alacso-
nyabb szintű lelkek lakják a bolygót. A lelkek fejlődésével, 
emelkedésével, tisztulásával, erkölcsi fejlődésével tud emel-
kedni a bolygók rezgése is. Minden bolygónak meg van a saját 
légköre a Naphoz viszonyítva. Minden Naprendszernek a Nap-
ja adja, a Napkört. A Föld és a Nap között a hét légköri gyűrű 
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van, minden légköri gyűrűben van hét szféra. Ezek élesen 
ugyan nem különülnek el egymástól, de Kerubok őrzik a szel-
lemi átjárókat. A lelkek csak a saját fokozatú szférájukban tar-
tózkodhatnak.  

 A Föld, mély anyagi világ révén, időről – időre kiszakítja ma-
gából azokat a sűrűkké vált szellemi erőket, amelyek a további 
fejlődést akadályoznák. Az ilyen szellemi erők helye például a 
Hold. A nagy világméretű katasztrófa idején, amikor Atlantisz 
elsüllyedt, nagy szellem tömegek egyszerre távoztak innen és 
ezek nagy része a Holdon talált menedéket. A Hold rideg, ki-
etlen, itt nehezebb iskolát járnak a szellemek, vezekelnek és 
visszavágynak a földre. Lelkileg fejletlen, gyenge akaratú szel-
lemek a szeretetet kevésbé ismerik. Nagyon sok földi ember 
életében vannak sötét emlékek, amelyek a Holdbéli életéből 
származnak. Csak évezredek múlva kezdenek magasabb vilá-
gok felé indulni. A Hold közelsége folytán, erősen hat a földi 
élet működésére. Meglehet érezni a nyugtalanító szellemi erők 
leáramlását. Teliholdkor vagy idegesebbek az emberek, vagy 
nem tudnak aludni. Ilyenkor megsokasodnak az öngyilkosok 
száma, járványok, betegségek, a háborúságok.  

A mély tengerek ár – apálya a Hold járásával van összefüggés-
ben.  A szellemek a hold belsejében élnek.  

Merkúron lévő szellemek mélyre süllyedtek, állandó harcban 
állnak egymással. Csoportosan élnek földbe vájt barlangokban. 
Az egész légkör szenvedés, világa kemény, forróság jellemzi, 
mivel a nap közel van hozzá. Kevés az eső a víz, sok az irtózatos 
nagy vihar. Fél állati lények, önzők, nyersek, erőszakosak. Ez 
szigorú bűnhődő hely, érzéki – értelmi bűnösök számára. Hi-
szen makacsok, gyűlölködők, rideg bosszúálló lelkek ezek. Ta-
nító, vezető szellemek vannak itt főpapként, így őket elfogad-
ják, ők magasabb bolygókról érkeztek. Csak a Földről és a 
Marsról lezuhant szellem testvérek szoktak ide vándorolni, 
vagy azok, akik a karmájukat összesűrítve akarják kiegyenlíte-
ni. Kevés ember él a Földön, aki ezt ki tudta kerülni. Ha az 
ilyen Merkúr lakó a fejlődés folytatása céljából a Földre kerül, 
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akkor a szigetlakó vad néptörzséhez inkarnálódik és ott kezdi 
el a fejlődését.  

A Mars, legközelebb áll a Föld szellemi fokozatához, de a nap-
rendszerben is legközelebb van a földhöz. Az ellentétek világa, 
ezért folyamatosan forrongó állapotban van. A hideg – meleg 
légkör keveredik, de a forróság a jellemző. Nincs eső, nincs víz, 
ezért olyan az egész, mint egy megkövesedett múmia. Félanya-
gi szellemi lények lakják, gondolat útján kommunikálnak. A 
javak szabadak, nincs magán tulajdon, nincs önzés. Nehezen 
veszítik el nyugodtságukat, de ha az egyensúly megbillen, ak-
kor hajlanak a végletekre, mert a szenvedély érzetük még erős. 
Kétféle fokozatú szellemi lények élnek itt. Fizikai és értelmi 
réteg, akik tisztában vannak a hibáikkal és javulni akarnak, de 
erős még a szenvedély érzetük. Magasabb fokon állnak a földi 
embereknél a művészet és a tudomány terén. Szellemi szem-
pontból állandó az összeköttetés a földdel, egy-egy újabb ta-
lálmány megismerése céljából. 

 A rádióhullámokat, a légköri villamosságokat teljesen ismerik 
és felhasználják. Állandó érintkezést tartanak fent más boly-
gókkal. A Földön találmányok feltalálásánál ők súgják a meg-
oldásokat intuitív módon.  

Vénuszon, szép az élet, igazán paradicsomi hely, itt soha 
sincs sötétség. Itt művészi fokon van minden, mennyei a zene. 
A természet gyönyörű, tisztaság, jókedv uralkodik. Szépség és 
öröm, szeretet és harmónia. Itt a szellemi igazságoknak a való-
di megértőivé válnak. Gondolat útján kommunikálnak a szel-
lemek, bár inkább rezgéssel. Innen a Földre már nem születnek 
vissza, csak abban az esetben, ha missziós munkát vállalnak. 
Aki a Földön megtanult érdek nélkül szeretni, másokért önzet-
lenül cselekedni, annak legtermészetesebb emelkedési foka a 
Vénusz. Ez az utolsó földi élet után következik be. A tudományt 
is magas fokon művelik, de életük igazi tartalma a jóság, szere-
tet gyakorlása. Aki a földi világból érkezik ide az gyakran év-
századokat is eltölt itt. Ezen a bolygón már nincs betegség, ha 
valaki eltávolodik Istentől, akkor a lélek megszürkül és lebukik 
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a neki megfelelő bolygóra. Itt már minden szellem vissza tud 
emlékezni a korábbi életeire. A szeretet erős kapcsa fűzi össze a 
lelkeket, tisztán csak szellemi szeretet van. Szabadon közle-
kedhetnek a szellemvilágban az alsóbb bolygókra, mert ez már 
öntudatos, de a magasabbakra csak szellemi vezetővel.  

Szaturnusz, erkölcsileg egy még haladottabb világ. Magasabb 
szellemi vezetés alatt, itt pihennek olyan földi életet megjárt 
szellemek, akiknek pihenésre van szüksége. Más bolygókról is 
jönnek ide pihenni szellemek. Olyan, mint egy üdülőhely. Aki 
nem a légkör erkölcsi fokozatának megfelelően viselkedik, an-
nak a szellemnek el kell hagynia ezt a gyönyörű helyet és a sa-
ját fokozatának megfelelő helyre távozik.  

Sugárzik a szeretetreméltóság az intelligencia. Életsorozataikra 
vissza tudnak emlékezni. Vetítik, sugározzák a gondolatokat és 
a másik lény felfogja.  Itt már párosával járnak, mert a duálok 
együtt vannak. Sohasem fáradtak el, alaptermészetük vidám. 
Nagy családokban élnek, amire szükségük van, materializálják 
és azután, ha már nem kell, akkor alkotó elemeire visszabont-
ják, megsemmisítik. A képzőművészet minden faját művelik és 
nagy tökéletességre emelik. Istent nagyon közel érzik maguk-
hoz, imához összegyűlnek és szellemeiket Istenhez emelik. A 
szellemvilágból adott kijelentéseket, tanításokat közvetlenül 
kapják. Itt már nincs szükség közvetítő médiumokra. Akiknek 
nem ez az állandó helyük csak pihenni jöhetnek ide, bizonyos 
idő után ismét visszatérnek ki – ki a saját fokozata szerinti 
szférájába.  

Jupiter, a legtisztább, a legnagyobb bolygó. Az összes bolygó 
legjobbjai vannak itt, ez az átmenet a Napkörbe. Itt van a töké-
letesség vizsgája. A leg magasabb szintű költészet, zene, művé-
szet, magas erkölcs, szellemi tudomány, bölcsesség, tisztult 
szellemi érzelmek a jellemzők. Viszonyaik sok tekintetben 
egyezik a Szaturnuszéval, de mégis minden tisztább és tökéle-
tesebb. Ez az összhang bolygója, jóságot és szeretetet áraszt. 
Libegve suhannak és egymást felfelé emelkedve kerülik ki. A 
Jupiter az egymásra talált duálok utolsó életének színtere, in-
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nen tovább mennek a Napkörbe. El tudnak járni más bolygók-
ra tanítani. Ők mindent tudnak már, ami a szellem és anyag 
törvényeire vonatkoznak. Működési területük az egész Nap-
rendszer. A Jupiteren a fejlettség már olyan szintű, hogy innen 
csak egy esetben zuhanhat alacsonyabb légkörbe, ha elbízza 
magát és a gőgösség megfertőzi. Élvezik Isten közelségét, cso-
portosan imádkoznak.  

A Nap, a bolygókra, boldogságot, életet, melegséget áraszt. 

Gyönyörű csillag világ ez, a mi Naprendszerünk legmagasabb 
szellemi régiója. A szellemi hierarchia legnagyobb fokán álló 
tiszta és magas szellemek lakhelye. Itt élnek a duál szellemek, 
akik vissza tudták szerezni a tisztaságukat, erejüket és isteni 
képességüket. A Napból sugárzik ki az a delejes erő, amit a Nap 
légköre hősugárzássá, meleggé alakít, de durva elektromosság-
gá is alakíthatja. A Napban élő szellemek tudják, hogy ők 
árasztják el az egész bolygó rendszert fénnyel, meleggel és sze-
retettel. Békesség és áldott nyugalom van itt. Ők az egész Nap-
rendszer világban szakadatlanul fáradoznak, segítenek, vezet-
nek, tanítanak.  Ha a rezgéseik lassúbakká vagy rendszertelen-
né válnak, akkor mindig ide visszatérnek, hogy ismét feltöltőd-
jenek a fénnyel és örömmel. Olykor hoznak ide tiszta, boldog 
szellemeket is, hogy megmutassák nekik ezt a csodálatos he-
lyet. Imádkozásuk fellángoló erős fény.  

Ezekről a bolygókról érkeznek a Földre energiák, amik külön-
böző módon befolyásolják a Földön élők életét. Látható, hogy 
attól függően, hogy a bolygót milyen erők birtokolják, azokat az 
erőket és hatásokat bocsájtják ki magukból. Azonban a Földről 
ugyan így érkeznek erők és energiák feléjük.  

A következőkben szeretném bemutatni egy kicsit részleteseb-
ben a légköri gyűrűket és szféráit.  
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LÉGKÖRI GYŰRŰK ÉS SZFÉRÁIK 

 

A Napnak a földi légkörbe való áramlása során és a földből való 
kiáramlás következtében, gőzök keletkeznek, melyek a mikro 
kozmikus világ magvát képezik. A nehézkedés és a körforgás 
törvényét követik. Ez spirálban hét légköri gyűrűt képez a 
Földtől a Napig. E gyűrűk az erők és a hatványozás törvénye 
alatt állnak, ezért a Földhöz legközelebb eső gyűrűk a leganya-
giasabbak, míg a legtávolabbiak a legszellemiebbek. Tehát a 
Föld és a Nap között hét légköri gyűrű van és mindegyik légkö-
ri gyűrűnek van hét szférája. A szellemek fokozataik szerint 
helyezkednek el, e légköri gyűrűkben és szférákban. A Nap adja 
a Napkört és Hat napkörön át az ősvilágosságba, Istenhez jut-
nak a szellemek a tökéletesedés során. A szellemek az ősvilá-
gosságban elérik a duál egyesülésüket és az eredeti elsőd töké-
letesedésüket. Majd belépnek a szentháromba, mint szentlel-
kek.   

 

ELSŐ LÉGKÖRI GYŰRŰ 

Első szféra 

 

Az első légköri gyűrűben az élet tisztítótűz, ezáltal megtisztulva 
emelkednek ki a szellemek, hogy a második szférába juthassa-
nak.  

Ebbe a szférába a fajtalanság és az érzékiség bűne tartozik. A 
lelkek ruhája itt olyan sűrű, hogy szinte fizikai szenvedést 
éreznek. 

E szerencsétlen szellemeket csak a töredelmes bűnbánat vált-
hatja meg innen. Ha álomba merülnek véletlen, akkor gonosz 
álmok gyötrik és csak a fizikai fájdalom ébreszti fel őket. A 
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szellemek az evés, ivás szükségletét érzik, anélkül, hogy azt 
kielégíthetnék ez már önmagában komoly szenvedést okoz. Az 
a gonosz hajlam, amit az ember a Földön élvezetnek tartott, itt 
pokollá válik. A fajtalanság a testi gyönyör nyomorékká tette a 
szellemeket. A jó szellemek itt gyógyító és javító intézeteket 
állítanak fel, azoknak akik a bűnüket megbánták és tanulni, 
fejlődni, tisztulni akarnak. Az ilyen szellemek csak nagyon las-
san fejlődnek, mert sokszor visszaesnek. Akár több életükbe is 
kerülhet. Igen sokszor előfordul, hogy ezeknek a szellemeknek 
egy-egy csoportja áttöri a szférát és lerohan a földre, mert any-
nyira hiányzik neki az ottani élet és nem tudja kivárni, hogy 
felerősödve, megtisztulva újraszülethessen (pl. alkohol, morfi-
um). Az ilyenek itt kísértenek egy darabig. A szellemi ruhán a 
bűnök visszatükröződnek, cafatokban lógnak és nem lehet el-
takarni senki elől, nem lehet tőlük megszabadulni, csak a ve-
zeklést követően. A bűnük leláncolja őket ehhez a szférához és 
saját bűnük szenvedteti őket. Hasonló hasonlót vonz, ilyen 
szellemek veszik körül és ilyen az egész légkör ebben a szférá-
ban. 

 

Második szféra 

 

Ezt a szférát a gyilkosság, háború és párbaj jellemzi. Itt sok a 
térítő szellem, akik bűnbánatot igyekeznek ébreszteni bennük. 
Ez a szféra, igen hideg, nedves a természet kihalt, kopár. Egy 
ebben a szférában lévő szellem meséli el életét és vezeklésének 
történetét. 

Ez a szellem vad, gonosz és kegyetlen volt, egy életé-
ben 7 embert ölt meg. 

Legutoljára a polgármestert ölte meg, tetten érték és 
felakasztották, de természetesen ezzel nem egyenlítő-
dött ki a gyilkosság. Hiszen a kivégzés az a földi bünte-
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tése, de a szellemi, hogy 7 –szer ölt és ezért 7-szer, kel-
lett elszenvednie, hogy őt megöljék. 

1) 13 éves korában, fiúként megfojtotta a játszó-
társát, mert azt akarta, hogy a kocsija az övé legyen. 

2) Leszúrta a szeretőjét, mert az megcsalta. 

3) Csatatéren egy megsérült lovast agyon szúrt, 
azért, hogy az aranyláncát ellophassa. 

4) A vár bevételekor az öreg úrnőt agyonszúrta, 
hogy az ékszerét ellophassa. 

5) Egy asszonyt megkívánt, aki férjnél volt, ezért 
az öreg férjet megmérgezte, az asszonyt magához vet-
te, de az asszony az összes ékszerét elrabolta tőle. 

6) Bérgyilkos lett, kitűzött vérdíjért, egy előkelő 
személyt agyon szúrt. 

7) Szintén bérgyilkosság, a polgármestert, tetten 
érték és felakasztották. 

Oda át a duál szelleme várta aki, korábban az anyja volt, de 
hiába próbált rá hatni, a szellemvilágban nem hallgatott rá. A 
duál szelleme elvállalta, azt az áldásos feladatot, hogy mind a 7 
alkalommal az anyja lesz a szellemnek és így próbálja segíteni a 
fejlődését. 

1) Vezeklési életek; Az anyja próbálta jóra nevelni, 
de hiába, mert vad és gonosz természete miatt 
elszökött otthonról. Egy rablóbandához csatla-
kozott, persze elfogták és felakasztották mind-
et.  

 

A szellemvilágban sokat szenvedett, míg az anyja meg 
nem halt. Ezután a duálja felkereste és jóra intette.  
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2) Ebben az életében egy asszony megmérgezte, és 
ellopta a vagyonát. 

3) A csatatéren éppúgy gyilkolták meg, ahogy ő azt 
korábban tette. 

4) Minden életében mellette volt az anyja, mint duál 
szellem, aki mindig javított rajta valamit. Ebben az 
életében öregemberként gyilkolták meg a Törökök, 
amikor a várost bevették. 

5)A következő életében, az anyja, mint a duál szelleme 
a szellemvilágban maradt és őrködött felette ő volt a 
védőszelleme. Nagyon megtetszett neki egy lány és 
elvette feleségül. A lány megcsalta, és a szeretőjével 
megszökött, miután megmérgezték őt. 

6) Ebben az életében már becsülni, szeretni, hinni 
tanult. A királyért halt meg Franciaországban gioti-
non. 

7) Itt a Novarai csatában esett el. 

Minden halála után tisztább és öntudatosabb lett. 

 A gonosz mindig maga – magát bünteti, mert nem ismer sem 
boldogságot, sem nyugalmat. A jó szellemek vigasztalják és 
bátorítják őket a rájuk nehezedő vezeklés előtt. Olyan szenve-
désben van részük a szellemvilágban, amiért önként kérik, 
hogy a földön bűnhődjenek inkább, mint a szellemvilágban.  

 

Harmadik szféra 

 

Ebben a szférában laknak az öngyilkosok. Ez a hely szintén 
pokolnak nevezhető. Itt a szellemek őrültségben, képzelgésben, 
csalódásokban szenvednek. A segítő szellemek itt, mint a bete-
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gekkel úgy bánnak, amíg tudatára nem ébrednek cselekede-
tüknek. A könnyek, bűnbánatok az erkölcsi fájdalmak, szférája 
ez. Az öngyilkosságot mindegy milyen okból követték el, itt 
meg kell állnia és a további sorsa felől döntenek a magasabb 
illetékes szellemek. Egyedül az őrültségből elkövetett öngyil-
kosság kap mentséget.  

Néhány példa, ebben a szférában élő szellemekről.  

A gyógyíthatatlan beteg, fizikai testét megszabadította 
a betegségtől, de a lelki testét nem, így a szelleméhez 
tapadva sokkal nehezebb a szellemvilágban végig 
szenvednie. Ehhez hozzá jön az, amit az öngyilkosság 
miatt még el kell szenvednie.  

Golyót röpített a fejébe, adósságai miatt, ha bízott 
volna Istenben és a segítségét kérte volna, pár napon 
belül megoldódott volna a probléma. Mint pl. az inté-
zőnél is.  

Megmérgezte magát, mert anyává lett és szégyellte. A 
szégyen a szellemvilágban is megmarad és nem me-
nekül a büntetés alól.  

Szintén megmérgezte magát, mert félt a börtöntől, 
hiszen sikkasztott.  

Aki morfiumot használ, borzasztó kínokat él át ennek a hiánya 
miatt. Gyógyszertárakat keres fel, hogy hozzájusson, de több-
nyire hiába. Ugyanígy járnak az iszákosok is, csak ők kocsmá-
kat keresnek fel.  

Az ott alkoholt fogyasztó emberek auráján keresztül valamilyen 
szinten ők is hozzá jutnak. Van olyan, hogy alkoholista valaki, 
majd megszállott lesz, pont az ilyen esetek miatt.  

Itt vannak olyan segítő szellemek is, akik már az öngyilkossá-
gukért megbűnhődtek és saját tapasztalatukkal segítik az itt 
szenvedőket.  
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Konkrét példák; 

Az 1850-es években egy osztrák főhadnagy, fogadást 
kötött bajtársaival, hogy elcsavarja egy nagyon szép-
lány fejét. Ez azért volt nagy kihívás, mert utálta az 
osztrákokat, még a fejét is elfordította tőlük, ha éppen 
elment egy mellette. Igen ám, de egy idő után halálo-
san egymásba szerettek. A fogadást a bajtársaival kö-
tötte, hogy elmondja azt, ha megnyerte a leányt. 
Ugyanakkor a leányt is szerette és nem akarta szé-
gyenbe hozni. Ezért főbe lőtte magát. Odaátról látta, 
hogy milyen szívfájdalmat okozott a leánynak és az 
anyjának is. Nagyon sokáig mardosta a lelkiismeret. 

Duálok házasságba kerültek össze, ez egy próbatétel volt nekik, 
de elbuktak sajnos. 

A nő hiú volt, a férfi féltékeny, veszekedések sora után 
egy alkalommal a férfi megverte a nőt. A nő elhagyta. 
A férfi nagyon bánkódott ezért felakasztotta magát. 
Mire a nő visszament, már nem élt.  A nő hamar meg-
vigasztalódott és az új kapcsolatából született egy 
gyermeke. Az elhalt férjet ez rettenetesen bosszantot-
ta a szellemvilágban. Ezért a gyermeken akart bosszút 
állni azzal, hogy görcsöket okozott neki. A gyermek 
viszont egy jó szellem volt, aki önmegadással tűrte a 
szenvedést. A férfit ez megindította és nem bántotta 
többé. A bűnhődés persze nem maradt következmény 
nélkül.  

A beszennyezett duál szeretetet, csak anyai szeretet 
tisztíthatja fel, így a következő életükben anya és 
gyermek viszony lett közöttük. Az öngyilkossága mi-
att, egy forradalomba keveredett, ahol kivégezték. Így 
bűnhődött az elkövetett öngyilkosság miatt.  

Egy nagy tudós, sokat tanult és emiatt gőgős lett. A hit 
már nem fért bele az életébe. Az anyját viszont nagyon 
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szerette és amikor az meghalt a fájdalmat hitetlensége 
miatt, nem tudta feldolgozni. Ezért öngyilkos lett az 
anyja sírjánál. Következő életében púpos lett és aláza-
tossággal viselte a nyomorék testét. Megtanult hinni 
és a púpjában cipelte a tudományát. 

 

Negyedik szféra 

 

Rablók, tolvajok, hazugok szférája. Itt sok az útvesztő, tisztáta-
lanság, rendetlenség. Nagy mocsarak és ingoványok vannak, 
valamint tüskés bozótok. Ezeket a hazugság hozza létre. A víz 
mely tisztának látszik, tele van csúszó – mászókkal. Ha a vi-
rághoz hozzá akar érni valaki, akkor az eltűnik. Minden hamis 
utánzat. A hazugok szellem ruhája tele van ráncokkal és min-
den egyes ráncba bele van írva a hazugsága. Itt senki sem ma-
rad elrejtve. A rablók, tolvajok, amiket elloptak, mindennek 
meg van a képmása, olyan, mint egy zsibvásár. Ezért folyama-
tosan szembesülnek a tetteikkel. Őrök vannak itt, akik rendet 
tartanak és mindenre felügyelnek. Közülük sokan azok, akik e 
megtért szféra szellemei. Az ilyen szellemek soká ébrednek 
öntudatra. El vannak tompulva, fizikai fájdalmat éreznek. 
Éheznek, fáznak, szomjaznak. Azok a bűnök, aminek egykor 
hódolt, most gyötrik őt. A vezeklés újraszületéskor, hogy le-
lencházba születik és mindenért meg kell harcolnia, nagyon 
nehéz élet vár rá.   

Az ilyen szellemek önként vállalják vezeklés képen a bűnhődő 
halál nemet, mint vértanúk, forradalmárok halnak meg. Ezek-
nek a szellemeknek nehéz a javulás, ezért több életen keresztül 
javulnak, fejlődnek. 

Néhány példa ebből a szférából; Az egyik szellem, aki gyújtoga-
tott, hogy rabolni tudjon.   
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Állandóan segítségért kiáltozik, mert tűz veszi körül 
mindenütt. Ez a büntetése, folyamatosan látja áldoza-
tait és gyötrődik a lelkiismerete miatt.  

Egy sokat javuló szellem; Leszületik egy gazdag csa-
ládba, megpróbáltatás képen. Nem tud egyből meg-
szabadulni a tolvajlástól, így kleptomániás lesz. A szü-
lők borzasztóan szégyenkeznek miatta, ezért elküldik, 
más országba. Azonban ott nagy nyomorban hal meg. 

Ha valaki például elveszti minden vagyonát, akkor 
valószínű, hogy előző életében a gyámgyermekének 
vagyonát lopta el. 

Egy anyának 3 gyermekét elveszi a halál. Azért mert 
előző életében, egy iskolát vezetett és az ő hibájából 
több tanítványa mérgezés következtében meghalt. 
Ugyanazt kellett átélnie, amit őmiatta szülők éreztek.  

 

Ötödik szféra 

 

Istentagadók, anarchisták szférája. Ez a szféra is pokolnak ne-
vezhető. A levegő nehéz és sűrű, valóságos orkán dühöng. Itt a 
szellemek, úgy mennek el egymás mellett, mint ha vakok lenn-
ének. Vad vonásaik vannak, vérszomj, bosszúvágy, gyűlölet 
eltorzította a szellemüket.  

Dühöngnek egymás között, le a királlyal, le a papokkal és min-
den tekintéllyel. Végkimerülésig harcolnak egymással. A vezek-
lésük ezeknek a szellemeknek: Vakok, süketek, némák, kéz és 
láb nélküliek, agy- károsultak, fertelmes betegségekben szen-
vedők lesznek a következő életükben. Itt bűnhődik Danton, 
Robespierre és minden királygyilkos. Ide is eljönnek a könyö-
rületes szellemek, hogy enyhülést hozzanak, bennük bűnbána-
tot ébresszenek. Valamint az újra testet öltéshez előkészítsék 
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őket. Itt a szellemek lekötözve, megbilincselve érzik magukat 
tehetetlenek, meg kell törniük. Ezek közül is előfordul, hogy 
széttörik a bilincset és a földre rohannak kísérteni az emberek 
megpróbáltatása céljából. 

 

Hatodik szféra 

 

Az önzés, fösvénység, pénzvágy szférája. Itt hó és jéghegyek 
vannak, minden fagyos, dermedt. Az egyik szellem, már több 
mint 100 éve csak ül és olvassa a pénzét. Ebben a szférában 
sínylődő egyik szellem története, egy fösvény meséli;   

Egyetlen leány volt és elkényeztették. Mindene meg 
volt, csak mindig többre vágyott. Adni pedig nem tu-
dott semmit. Nem volt szép, mert a kapzsisága külső-
jén is megjelent. Ferde növésű volt, ennek ellenére 
akadt volna kérője, de hajadon maradt. Félt attól, 
hogy a pénzét meg kell majd osztania. A szüleit öreg-
ségükre magukra hagyta és nyomorogtak, mert ő ma-
gához vett minden értéket. Atyjához, orvost sem hí-
vott, mert sajnálta a pénzt, így az életét ezzel megrö-
vidítette. Az anyjától sajnálta télére a fát, didergett. 
Anyja halála után, úgy élt, mint egy koldus, minden 
értéket elásott. Nagybátyja közel állt az éhhalálhoz és 
segítséget kért tőle, de olyan keményszívű volt, hogy 
megtagadta.  

Erre a nagybátyja öngyilkos lett. Egyik unoka- nővéré-
től is megtagadta a segítséget, aki szintén emiatt lett 
öngyilkos, vízbe ölte magát. Egy másik unokatestvére 
meg tolvajjá lett szintén azért, amiért megtagadta a 
segítséget. Amikor ez a fösvény szellem meghalt, ak-
kor nem tudta otthagyni az értékeit. Végignézte, 
ahogy az emberek összeverekedtek a vagyonán és ki-
fosztották. 
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Vezeklése; Gazdag szülők gyermeke lett szintén, 13 
évesen az anyja meghalt. Apja iszákos volt, durván, 
gonoszul bánt vele. Ütötte – verte, az egész vagyonát 
eltékozolta és meghalt. A lánynak semmi sem maradt 
utána. Éjjel – nappal dolgoznia kellet, hogy fent tart-
hassa magát. Egy fiatal tiszt elvette őt feleségül, és két 
gyermekük született. A férje egy idő után elhagyta egy 
másik nő miatt. A lánya egy kirándulás alkalmával, 
csónakázás közben vízbe fulladt.  A fia katona volt és 
21 éves korában elesett a háborúban. 

Így teljesül a fogat – fogért, szemet – szemért elv a bűn és a 
vezeklés között. Itt is vannak olyan missziós szellemek, akik az 
elveszetteket felkeresik és Istenhez visszavezetik.  

 

Hetedik szféra 

 

Vad népek szellemi, pogány birodalom. Itt olyan vad népek 
szellemei vannak, akik állatokhoz hasonló szinten élnek, em-
berevők. Lelki testük nagyon sűrű, még sok anyag tapad hozzá. 
Olyanok a körülmények, mint amilyet otthagytak, de itt már 
ölni nem tudnak. Fájdalmat azonban tudnak okozni, mivel 
annyira anyagias a szellemük. Ebben a szférában is könyörüle-
tes missziós szellemek munkálkodnak. Mint tudatlan gyerme-
keket nevelik és tanítják őket.  

Majd új életük során fejlődnek tovább, de sokszor visszaesnek, 
mert több életet vesz igénybe, hogy erről a szintről el tudjanak 
mozdulni. Sokszor ők a többszörös gyilkosok, rablók, mert 
visszaestek. 

Az első légköri gyűrűben a bűn távolít el Istentől. 
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MÁSODIK LÉGKÖRI GYŰRŰ 

 

Ennek a légköri gyűrűnek mind a hét szférájában, azok a szel-
lemek vannak, akik mereven ragaszkodnak a véleményükhöz. 
Továbbá azok, akik csak az ima mormolásában és a külsősé-
gekben keresik a vallást. Önhitten magukat másoknál jobbnak 
tartották. Ez a korlátolt veszteglő szellemek köre. Egyik elát-
kozza a másikat, így ez nem a béke szigete. Türelmetlenség, 
veszekedés, viszály, fanatizmus jellemző erre a légkörre. Ezek a 
szellemek a földön vallási gyűlöletet szítanak és különböző 
vallású embereket egymás ellen hangolnak. A kasztok a dog-
mák és a fanatikusok köre a második légköri gyűrű. Minden 
vallási felekezet külön világot alkot magában. Itt is munkál-
kodnak missziós szellemek, de nehezebb a dolguk, mint a po-
gányok között. Az ilyen szellemek ha fejlődnek, akkor maga-
sabb légköri gyűrűbe emelkednek, vagy más vallásban nevel-
kednek az újra testet öltésük után. 

A második légköri gyűrűben a képmutatás távolít el 
Istentől.  

 

Első szféra 

 

Az Ortodox katolikusok. 

 

Második szféra 

 

Az evangélikus hitágazatok minden felekezete. 
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Harmadik szféra 

 

Az Izraeliták. 

 

Negyedik szféra 

 

Az Iszlám és Mohamedán vallások. 

  

Ötödik szféra 

 

A Buddhisták és a Brathmánok. 

 

Hatodik szféra 

 

Indiánok, akik a nagy szellemet imádják és a Perzsák. 

 

Hetedik szféra 

 

A Kínaiak és Japánok. 
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HARMADIK LÉGKÖRI GYŰRŰ 

 

A harmadik légköri gyűrűben a gőg, az ember értelme 
távolít el Istentől. Azt hiszi, mindenre tudja a választ a tu-
dományból. 

 

Első szféra 

 

A természetvizsgálók, akik Istent tagadják. Itt a természet buja 
trópusi, gyönyörű, a földinek tükröződése. Némely tudós, aki 
köteteket ír, tudományos értekezésekkel, gyermekként áll a 
szellemvilágban, hiszen semmit sem tud erről a világról. Na-
gyon soká ébrednek öntudatra, mert nem hisznek a szellemvi-
lágban és amikor átmennek, folytatják amit a földi világban 
csináltak. Bár látják, hogy valami megváltozott körülöttük, de 
nem találnak rá magyarázatot. A szellemtani magyarázatot 
pedig nem fogadják el.  

 

Második szféra 

 

A bölcsek, akik Istent tagadják. Itt a természet olyan, mint az 
előzőben. A szellemek magukba mélyednek és hangosan be-
szélnek vagy vitatkoznak. Nagyon nehezen ébrednek öntudat-
ra, mindent a maguk bölcsességével akarnak magyarázni, de 
nem tudnak. Mindig ugyan abban a gondolatkörben forognak.  

Ilyenkor a duál párja siet a segítségére. Ugyanis magnetikus 
fluid szálak kötik őket össze, akármilyen messze is vannak 
egymástól a bűn következtében. Missziós szellemek hozzák 
őket össze, hogy segítsen az öntudatra ébredésben, amennyi-
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ben senki másra nem hallgatna. A duálok egymás iránti vonz-
alma, ugyanis olyan erős, hogy megindítja őket. 

 

Harmadik szféra 

 

Ez az élvvágy és a hitetlenség szférája. Ez egy nagyvilági szféra, 
azok a szellemek tartózkodnak itt, akik a földön a társadalom 
legmagasabb osztályához tartoztak. Gazdagok, műveltek, sem 
nyomort, sem szükséget nem ismertek. Ez a lelkiismeretlenség, 
könnyelműség világa. Nyomasztó és tikkasztó a levegő, a folyó 
minden kiszáradt. Azonban pompás paloták, műkincsek tü-
körképei látszanak. Amint valamihez hozzáérnek, rögtön szét-
foszlik. Ezek olyan légköri tükröződések, melyek valóságnak 
látszanak. Aki a földön valaminek a bolondja volt az ebben a 
szenvedélyben, még jó ideig itt is megmarad egészen addig, 
amíg az igazságot meg nem ismeri. Ez akkor szokott csak be-
következni, amikor a szenvedés már gyötrelemmé válik. 

 

Negyedik szféra 

 

A gőg és elbizakodottság szférája. A levegő fojtó és folyamato-
san változik a hideg és a meleg között. Itt mindenféle állású 
ember szellemével lehet találkozni.  Arisztokrata, ügyvéd, hír-
lapíró, polgárok, parasztok. 

Mindazok az emberek, akik makacs gőgben voltak vétkesek, 
elbizakodottságukban jobbnak gondolták magukat másoknál 
és sohasem akartak engedni. Ebben a szférában sokféle szellem 
van együtt és mindenki építgeti a saját kis kártyavárát, de min-
den pillanatban összedől. Így tanulják meg, hogy a gőgnek 
semmiségét beismerjék, keservesen lakolnak érte. A kétségbe-
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esés megtanítja őket az alázatosságra és az imádkozásra. Ebből 
a szférából kerülnek ki a legmegalázóbb testet öltések, legsze-
gényebb emberek, de gyakran fogyatékos, nyomorék vagy kol-
dus. A szellem a tulajdonságaival, előéletével maga határozza 
meg sorsát. Mindenki a saját maga életének a kovácsa.  

Egy példa ebből a szférából; 

Egy királyi családból származó léleknek, legközelebb 
vezeklésül egy paraszt asszonyhoz kellett leszületnie. 
Ez annyira bosszantotta a szellemet és annyira nem 
tudta elfogadni, hogy még a méhben saját magát nyo-
morította meg. Emiatt agykárosultan, némán születet, 
ugyanis a beszédet pedig elvették tőle, amiért nyelvé-
vel korábban sokat vétkezett.  

 

Ötödik szféra 

 

A hamis esküt tevők és a házasságtörők szférája. Az emberek 
hamar fogadnak vagy esküsznek, olyan dolgokban, amit nem 
ismernek, nem tudnak megtartani. Esküszegők, fogadalomsze-
gők, Isten és ember ellen. Ebben a szférában minden vallás és 
társadalmi réteg képviselve van. Súlyos földi halál vár rájuk, 
ami ezt a foltot lemossa róluk. A tömegszerencsétlenségek, 
katasztrófák, földrengések, bánya, vasúti szerencsétlenségek, 
színházégés, hajótörés, robbanások, háborúk.  

Ezek a halálnemek a szellemek megváltására szolgálnak és 
mindegyik kiválasztott erre a halálnemre. 

Ebből a szférából egy példa: 

Egy házasság törő története: A férj ott hagyta a szép 
feleségét és két gyermekét, egy alacsony fokon álló nő 
miatt. A nővel élt utána együtt, de megbetegedett, és a 
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nő ütötte – verte, gonosz volt hozzá. Amikor meghalt, 
még a környezetében is azt mondták, hogy végre meg-
szabadult tőle. A szellemvilágban azonban a nő to-
vábbra is fogva tartotta, nem menekülhetett tőle. „Ti 
választottátok egymást, maradjatok is együtt” így szólt 
az ítélet. Ezért a szellemvilágban is sokat szenvedett 
tőle, egészen addig, amíg meg nem bánta bűnét és bo-
csánatért könyörgött. Ezután megkapta a volt felesé-
gét. 

 

Hatodik szféra 

 

Az elmebajosok gyógyintézete, betegek, bűnbánók üdülőhelye. 
Ez a betegek és bűnbánó szellemek üdülőhelye. A missziós 
szellemek idehozzák a tébolyodottak szellemeit. Gyógyító szel-
lemek is vannak itt, akik a beteg szellemeket delejezik és új 
életre keltik. A levegő tiszta és üde, fényesen süt a nap, pompá-
sak az erdők és virágok valamint a madarak. A téboly miatt 
nem csak a test, hanem a szellem is szenved, ezért a hosszú 
küzdelem után a súlyos megpróbáltatottaknak itt van az üdü-
lőhelye. Ez egy olyan szféra, ahol a fáradt földi vándorok fel-
üdülnek. Ezen a helyen a béke uralkodik, magas szellemek 
jönnek ide tanítani őket. Akik jól haladnak, kapnak kisebb fel-
adatokat. Például, földi rokonok haldoklásánál legyenek segít-
ségükre vagy megóvni őket a szerencsétlenségektől.  

Itt már látják korábbi életeiket, hogy mit kell még tanulniuk, 
javulniuk. A jövő el van zárva előlük, mivel ki – ki saját maga 
jövőjének kovácsa. Segíthetnek ebben a szférában vagy az ala-
csonyabb szférákban lévő rokonaikon. 
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Hetedik szféra 

 

A jók és a megtértek szférája ez. Itt gyűlnek össze az e légköri 
gyűrűből, a megtért szellemek. Ez a jó és az egyszerű emberek 
szférája. Ebben a szférában komoly oktatás folyik és csak az 
léphet tovább, aki már minden bűnét levetette, az átlép a ne-
gyedik légköri gyűrűbe. 

Az első légköri gyűrű szellemei bűneik miatt állatiasok, lesüly-
lyedtek, ezért náluk automatikusan kötelező a visszaszületés. 
Ezek a testet öltések, rendszerint torzszülött, nyomorék vagy 
fogyatékos. 

A második légköri gyűrű szellemei, szintén automatikusan 
visszaszületnek, de a szellemvilágban hosszabb időt töltenek. 

A harmadik légköri gyűrű szellemeire, is vonatkozik még a kö-
telező visszaszületés ez viszont nekik az utolsó időszak. 

Csak a jók és a megtért szellemek lehetnek a hetedik szférában, 
akik bizonyos idő múlva szabadon mehetnek át a negyedik 
légköri gyűrűbe. 

Ebből a szférából néhány szellem története: 

Aki az egyik életében nagyon szép nő volt, de hiú, volt 
egy férje, aki nagyon szerette őt, de a nő megcsalta, 
mert a hiúsága nem ismert határt.  

Ezért a következő életében csúnya és púpos lett a púp-
jában hordta a hiúságát. Mivel nem becsülte meg sze-
rető férjét, ezért a csúnyasága és a púpja miatt, szer-
elem nélkül maradt. A szellemvilágban látta, hogy a 
szerető férje a duálja volt. Miután levezekelte bűnét, 
ebben a szférában találkoztak. Innen együtt születtek 
le duál párjával. 
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Egy nő, akinek hat gyermeke volt. Még egy hetediket 
magához fogadott és szeretettel felnevelte őket. A he-
tedikhez egészen különös megmagyarázhatatlan érzés 
fűzte. Csak a szellemvilágban derült ki, hogy korábbi 
életében az ő gyermeke volt és azzal, hogy felnevelte 
egy fontos szellemi kötelességét teljesítette. 

Egy férfi 30 éves korában hirtelen meghalt. A végren-
deletében a vagyonát nem a családjára hagyta, hanem 
egy fiatal lányra, aki gyerekkori játszótársa volt. A va-
gyonának a másik részét pedig a legjobb barátjára 
hagyta. Mindenki csodálkozott rajta. A szellemi ma-
gyarázata, hogy a névszerinti rokonai voltak számára 
idegenek. Az a két ember, akire a vagyonát hagyta, 
velük szemben régi tatozást kellett lerónia, mert ne-
kik nagy hálával tartozott. 
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NEGYEDIK LÉGKÖRI GYŰRŰ 

 

Első szféra 

 

A boldog szellemek szférája, oktatási helye. Innen, már önkén-
tes a testet öltés, nem kötelező. A gyógyító erő, gyógyító tudo-
mány, könyörületesség szférája ez. Ide már semmi féle bűn, 
hiba nem juthat be. A negyedik légköri gyűrű szellemei, ha újra 
testet öltenek az önkéntes misszióvállalás. Nagy utazásokat is 
tehetnek más bolygókra. 

Ide már magasabb szellemek jönnek oktatni. Magasabb böl-
csességeket tárnak fel előttük, tökéletesítik az alázatosságot. Itt 
már tökéletes szeretet uralkodik. Ebben a szférában a növény 
világa nagyon szép és gazdag, ezért szorgalmasan lehet tanulni 
a növénytant és a gyógyító tudományt. Jótékony befolyások 
mennek innen a földre, ellenálló erők is mennek az emberek-
hez a betegség leküzdésére.  

 

Második szféra 

 

Ez a szellemi adományok, médiumok szférája. Ez a szféra a 
negyedik légköri gyűrű temploma. Itt gyűlik össze minden szel-
lem a negyedik légköri gyűrűből. Ebben a szférában oktatják a 
tisztán látó szellemeket, látományokat kapnak más világokról. 
Médiumi képességeket visznek a földre. A szellemi nyilatkoza-
tokat lehetővé teszik. Itt már minden szférán átlátnak a szelle-
mek és értesülnek szeretteik sorsáról. Közvetítők Isten, a szel-
lemvilág és az ember között. Ők figyelmeztetnek minket, ha 
veszély fenyeget és segítséget nyújtanak. Fáradtaknak, bete-
geknek jótékony álmot hoznak.  
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Harmadik szféra 

 

Ez a szféra az oktatókat és tanítványokat foglalja magába. Az itt 
lévő szellemek szóval és tettel is Istent szolgálják. A szellemi 
dolgok megértése és felfogása, Isten adománya, akinek ezt nem 
adták meg annak azt előbb ki kell küzdenie. 

Azokon a fokozatokon, amiken már átküzdötték magukat, nyílt 
képek előttük. Azokról a fokozatokról, amelyeket még el kell 
érni, azokat oktatják a magasabb szellemek.  

 

Negyedik szféra 

 

Ez a tudomány és a komoly tanulmányok szférája. A tudomány 
minden ága képviselve van ebben a szférában. Itt magasabb 
szellemek oktatnak, ez előkészítő fok a magasabb világok szá-
mára, valamint azok számára is, akik a földre valódi tudo-
mányt hoznak. A jó gondolatok gyógyítanak, a rosszak beteggé 
tesznek. A jó emberek rokonszenvet, a gonosz emberek viszályt 
és ellenszenvet terjesztenek. Az emberek maguk körül terjesz-
tik a gondolataikkal az ód kört. Ezért magának teremt jót vagy 
rosszat, a hasonló-hasonlót vonzása érvényesül. A magasabb 
szellem, magasabb erőket vonz magához, az alacsonyabb szel-
lem alacsonyabb erőket vonz. 

A megromlott levegő, a növények és az állatok bomlásából 
adódik. A megromlott levegő betegségeket, járványokat ter-
jeszt, illetve okoz. Ezt egy jó, tiszta szellem feltisztítja és egész-
séges marad, az alacsonyabb szellem magához vonzza és meg-
betegszik. Ha két tiszta szellem találkozik, akkor ezeket a pará-
nyokat ugyanis a rokonszenvük, szeretetben feloldja és meg-
tisztítja. Ha két ellenséges szellem találkozik, akkor ezek a pa-
rányok ölik, mérgezik egymást, ezáltal megrontják az erőket, 
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illetve a fluid szálakat. Ezeket egy ebben a szférában lévő tudós 
közölte. 

 

Ötödik szféra 

 

Ez a segítő szellemek szférája. Főleg a delejes és villamos erők, 
ód fény szférája.  Ebből a szférából származik (pl.: Edison). Itt 
lehet polaritásokat tanulmányozni, innen a szellemek fluidjai 
segítségével áramok mennek a földre, amik az embereknek 
egészségét segítik elő, főleg a gyomorra hatnak. Az ód segítség-
ével itt különböző nagyszerű fényhatásokat hoznak létre. A 
fények jótékony hatását, illetve sugarait az 1. 2. 3. légköri gyű-
rűkbe küldik, hogy ott a szellemeknek világítsanak. A gondolat 
gyorsaságával mennek innen a szellemek, mint segítők az 1. 2. 
3.  légköri gyűrűbe és a földre is, ha sürgős segítség szükséges. 
A negyedik légköri gyűrű második szférájában lévő médiumi 
szellemek, meglátják a veszélyt és jelt adnak az ötödik szférába, 
a mentő társulat már működik is. Az ód lelke, mozgató ereje 
nem csak a delejességnek és a villamosságnak, hanem minden 
létezőnek is. Mindennek, ami él és van, annak ód fénye és ód 
rezgése van. Ez egy összefoglaló név. Az ód molekulákból, pa-
rányokból áll, rezgésben, hanghullámokban nyilvánul meg. 
Megjelenése fény, villamosság. 

 

Hatodik szféra 

 

Ez a szféra a jók lakhelye és a béke otthona. Olyan, mint egy 
mennyország, béke és jóság birodalma. Innen mennek béke 
szellemek a földre, hogy az emberek szívét jóra indítsák. Sokan 
jönnek ide a földről olyanok, akik sokat szenvedtek.  
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Hetedik szféra 

 

Ebben a szférában háromfokozatú szellemi osztály van. 

1) előkészíti a szellem magát az ötödik légköri gyűrűbe 
való belépésre. Felcserélik szellemi testüket és egy fokkal tisz-
tábbakká lesznek. 

2) előkészíti magát a szellem az újra testet öltésre. 

3) itt vannak a szenvedélyektől megváltó szellemek, akik a 
haldoklóknak segítenek és őket légkörükbe, illetve szférájukba 
viszik ők a halál angyalai. 

A legtöbb találmányt, előbb a légkörben készítik el a szellemek 
és csak azután viszik a földre. Innen szép intelmek is jutnak le 
a földi emberekhez. Ilyenek például; 

Nem érdem Istent a jóban szeretni, szeresd akkor is, 
ha megtagadja a kérésedet. 

Mondj le szívesen és megnyerhetsz mindent. 

Jobb kellemetlen dolgokat egykedvűen fogadni, mint 
felháborodni azon. 

Ami ránk van mérve, el kell azt hordoznunk, ha nem 
is akarjuk. 

Minden szomorú dolognak van jó oldala is, amit Isten 
ismer egyedül. 

Valahányszor szerencsétlennek és elégedetlennek ér-
zed magad, gondolj arra, hogy ezt a testet öltést te vál-
laltad minden megpróbáltatásával együtt. Ezért hajolj 
meg és ne zúgolódjál. 
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Isten akarata szerint élni többet ér, mint az áhítat 
nélküli imádság. 

A megpróbáltatásokat és szenvedéseket, amiket el kell 
viselned, magad szerzed magadnak. 

A feledés és a megbocsájtás békét teremt, sokan meg-
bocsájtanak, de nem felednek és ez fél munka, nem 
eredményez igazi békét. 

Az éhező lopása kisebb bűn, mint a jóllakotté. 

A műveletlenek erkölcstelensége kisebb bűn, mint a 
művelteké. 

A legfőbb törvény a szeretet. 
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ÖTÖDIK LÉGKÖRI GYŰRŰ 

 

Első szféra 

 

Ez a gondolatvilág, értelem, felfedezések szférája. Itt a szelle-
meknek az értelme túlsúlyban van és az emberek gondolkodá-
sára hatnak. Értelem szellemei. Ők az igazság képviselői és a 
hamis nézetek kiirtói.  Innen a szellemek más bolygókra utaz-
hatnak és közlekedési eszközöket állítanak elő a bolygók és e 
szféra között.  

 

Második szféra 

 

Ez a felfedezők és utazók szférája. Ebből a szférából született 
Colombus. Az itteni szellemek szeretnek utazni és felkutatják a 
földet, szférákat és bolygókat. 

Mindazok, akik felfedező utazásra képesek, akár az életük árán 
is, azok ebből a szférából születnek a földre. 

 

Harmadik szféra 

 

A természettudósok és a csillagászok szférája. Ebből a szférá-
ból küldték a földre Galileit, Newtont és minden híres csilla-
gászt és minden nagy tehetséget. Itt kutatnak, tanulnak, hogy 
azután a tudásukkal a földet gazdagítsák. Ebben a szférában a 
szellemek, már igen magas fokozaton vannak. A Nap fokozatá-
ból tíz szellemosztály vállal missziós munkát. Ebből hét szel-
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lem osztály a föld és a nap közötti hét légköri gyűrűben mun-
kálkodik, míg a másik 3 szellemosztály a földön vállal felada-
tot. Az egyik északon, a másik délen, a harmadik pedig a föld 
középső részén segédkezik. Minden bolygó megérzi a nap szel-
lemek jó befolyását. A bolygók szellemei hatnak egymásra, 
amelyek egy naprendszerben vannak. Minden bolygón vannak 
olyan szellemek, akik az adott bolygónak a légköréhez vannak 
kötve, akik más bolygón vannak hivatva testet ölteni, akik nap-
körbe a bolygórendszer összes szellemeinek gyülekező helyére 
mennek. Minden bolygón van élet különböző létformában és 
van természet, szintén a saját légkörének megfelelően. 

Ebből a szférából Mesmer szelleme az alábbi nyilatkozatot ad-
ta: 

Az emberek között sokféle ód áramlat van. A gonosz 
szellemektől eredő ód vibráció bűnnel, átokkal van 
terhelve. Megvan a maga hosszan tartó ód vibrációja, 
mivel a kimondott szónak hatalmas ereje van. A ki-
mondott szó vibrációként tovább terjed és mindig kár-
tékony szellemeket vonz magához, akik a szavakat 
tettekre váltják.  

Ez akár nemzedékről nemzedékre is bekövetkezhet ez 
az átok, így működik. Ugyanígy működik a tartós jó 
hatású áldás szavak is. Ugyanis a szeretet vibrációja 
magas szellemeket vonz, akik a jót végrehajtják. Az 
emberek és a szellemek, ód kiáramlásainak egymásra 
való hatását megérezzük. Szellemileg, lelkileg és testi-
leg is. 

Forró ód vibráció: A Merkúr béliek és az alacsonyabb 
földi szellemek, vagy gonosz emberek, haragot és 
rosszhangulatot váltanak ki. 

Meleg ód vibráció: A Jupiter szellemekből árad, jó 
földi szellemekből és emberekből, örömöt és jó érzést 
keltenek. 
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Hűvös ód vibráció: A Hold szellemek, szerencsétlen 
földi szellemek és emberek, szomorúságot és fájdal-
mat okoznak. 

Hideg ód vibráció: Mars szellemek, tisztátalan földi 
szellemek és emberekből, melyek kegyetlenséget és 
undort gerjesztenek. 

Feszülékeny ód vibráció: Vénusz szellemek, tiszta föl-
di szellemek és emberek szeretet és rokonszenvet éb-
resztenek. 

Összehúzó ód vibráció: A Szaturnusz szellemekből, 
erős akaratú földi szellemek és emberek, akaraterőt 
és önfejűséget keltenek. 

Nemleges, negatív ód vibráció: A naprendszer összes 
alacsony szelleméből, alacsony lelkületű földi szelle-
mekből és emberekből, akik hitetlenséget terjeszte-
nek. 

Tevőleges, pozitív ód vibráció: A Nap szellemekből, a 
föld legjobb szellemeiből és embereiből, akik hitet és 
bizalmat ébresztenek. 

Az ódnak gyógyító hatásai is vannak, kivéve a negatív 
ódokat, melyeknek nincs gyógyhatása. A meleg, a fe-
szülékeny, pozitív ódok delejeznek.  

A forró, hideg, hűvös, összehúzó és negatív ódok vil-
lamosak. 

A villamosság a delejesség ellenereje, kioltják egy-
mást. 

A delejes ód fény kék a villamos ód fény vörös.  

A tisztátalan ellenszenves ód vibrációk, görcsöket, 
ragályt okoznak.  
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A tiszta, jó ód vibrációk gyógyítólag hatnak. 

 

Negyedik szféra 

 

Ebben a szférában vannak a zene, tiszta szeretet, emberszeretet 
és erkölcs hordozói. Itt azok vannak, akik a tiszta, magasabb 
zenét, a szellemi szférák hangjait a földre hozzák. Például, 
Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, Wagner. Azok is itt vannak, 
akiknek a működését a földön az emberszeretet és magas er-
kölcs jellemzi. 

 

Ötödik szféra 

 

Ebben a szférában a költészet és az írás művészete a jellemző. 
Itt vannak például, Shakespeare, illetve mindazok a költők 
szférája ez, akik tisztán idealisták és nem csak költők, hanem 
erényesek és nemes lelkűek is voltak.  

Minden költő öntudatlan médium is. Megérzik, meghallják a 
hangokat. Azt is mondják róluk, hogy élénk a fantáziájuk. A 
fantázia, a szellemek gondolatainak tükröződése az emberek 
agyában. A türelem és a nyugodtság hatalmas kiegyenlítő erő, 
ami az életben sok mindent megkönnyít és sok mindenen átse-
gít. 

 

 

 

 



132 
 

Hatodik szféra 

 

Ez a művészek és tehetségek szférája. Ebben a szférában képzik 
ki magukat a tehetségek. Innen küldenek a földre olyanokat, 
mint például Michelangelo stb. azért, hogy a magasabb művé-
szet remekeivel az embereket, Isten felé fordítsák, hogy a ma-
gasztos dolgokról fogalmuk legyen. Itt a szépség már tökéletes, 
mert szellemileg tiszta. Csak ritkán öltenek testet ebből a szfé-
rából.  

Az egyik itteni szellem, az alábbi idézeteket közölte: 

A bölcsesség abban rejlik, hogy adj hálát Istennek 
mindenért, elégedjél meg azzal, ami van, alkalmaz-
kodjál sorsodhoz. Ne tépelődjél, ne búslakodjál, bízzál 
Isten rendelkezéseinek szükséges és jó voltában. 

Aki a gonosznak szeretettel, a bűnnek erénnyel áll el-
lent, az az erősebb és az marad győztes az élet harcá-
ban. 

Tarts lépést sorsoddal, ne szaladj előre és ne is állj 
meg. Mindenkinek megvan a saját időzónája az idő 
hálón. 

Sose beszélj, azokról rosszat, kinek arcát csókkal 
érinted. 

 

Hetedik szféra 

 

Bemenet a hatodik légköri gyűrűbe. Ez a szféra mindazoknak a 
szellemeknek a gyülekezőhelye, akik a tökéletesség bizonyos 
fokát már elérték. Akiknek a hatodik légköri gyűrűbe, a beme-
net meg van engedve. Boldog seregek szelleme megy fel innen 
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a magasabb szférába. Vannak, akik testet öltenek, küldetést 
vállalnak a földön vagy más bolygón. A testet öltés innen a 
földre, az mindig nagy áldozat, mert aki a földön van, fent áll a 
bukás veszélye. Aki viszont ilyen áldozatot bevállal Isten iránti 
szeretetből és embertársai miatti áldozathozatalból és azt ma-
radéktalanul teljesíti a földön, annak a napkör kapui nyílnak 
meg előtte, akkorát emelkedik. Ebből a szférából a legjelesebb 
szellemek közölnek gondolatokat az emberekkel.  
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HATODIK LÉGKÖRI GYŰRŰ 

Első szféra 

 

Ez a szellemi vezetők szférája. Csak a Nap szellemei hatnak a 
földre hit által. Csak a tiszta és jó szellemek vannak itt. Ők a fő 
mozgatói a szellemi kinyilatkozásoknak. Itt vannak a tiszta 
médiumok vezetői is. 

Második szféra 

 

Ebben a szférában a szeretet szellemei vannak. A szeretet szel-
lemei a duálokat összehozzák és a földön, az égben kötött há-
zasságokhoz segédkeznek, hogy a földön valóra váljék.  

 

Harmadik szféra 

 

Ebben a szférában vannak a vigasztalás angyalai. A hit szelle-
mei vannak itt, akik Istenért harcolnak. 

 

Negyedik szféra 

 

A remény szellemei vannak ebben a szférában, akik az embe-
reknek váratlanul hoznak segítséget. 

A Jupiter uralkodik a türelem által. 

A növényi elemi lelkek hatnak. 
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Ők valóságos csoda szellemek, a betegséget meggyógyítják. 

Örömöt, boldogságot hoznak a földre. 

 

Ötödik szféra 

 

Ebben a szférában a szellemek vigaszt nyújtanak, a hontalan-
nak nyugalmat, a szegényt felüdítik. Kiengesztelik a gonoszt és 
nem kárhoztatják. A jóság, és könyörületesség szellemei van-
nak itt. 

 

Hatodik szféra 

 

Itt az ész szellemei uralkodnak. Ezeknek a szellemeknek nehéz 
feladat a földre menni. Ugyanis ők gyakran büntetést, fenyítést 
visznek a földre. Mentesnek kell lenniük minden előítélettől.  

 

Hetedik szféra 

 

Ez a szféra minden szellem gyülekező helye, ahol a szellemeket 
szétosztják. Van, aki a hetedik légköri gyűrűbe megy, mások 
missziós útra mennek. 
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HETEDIK LÉGKÖRI GYŰRŰ 

Első szféra 

 

A duálok itt újra találkoznak, felismerik egymást és együtt 
mennek a napkörbe. Ezután már együtt maradnak mind a hat 
Napkörön át. Feltisztulva elérkeznek, ahol őseredetüknek meg-
felelően újra egyesülnek. Ez a boldogság szférája, mert a szel-
lemek itt már felismerik egymást. 

 

Második szféra 

 

 A szellemcsaládok egyesülése. Őket már nem testi, hanem 
szellemi szeretet köti össze. 

Itt olyan szeretetek egyesülnek, amelyek önzetlenek, tiszták és 
hűek voltak. Ez a szellemek egyesülésének szférája. A szellemi 
szeretet egyesíti a szellemeket családokká. 

 

Harmadik szféra 

 

Ez az oktatási szféra, mert a tanulásnak soha sincs vége. A ma-
gasabb szellemek a napkörből tanítják az itteni szellemeket, 
akik előkészülnek az ötödik napkörbe való belépésre. 
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Negyedik szféra 

 

Ez az igazak és jók szférája. Akik még egyszer, mielőtt a nap-
körbe lépnének a földön missziót vállalnak. 

 

Ötödik szféra 

 

Ebben a szférában vannak a védőszellemek. Ebből a szférából 
kap mindenki védőszellemet, aki a földön törvényesen leszüle-
tik.  

 

Hatodik szféra 

 

Itt vannak mindazok a szellemek, akik mint szellemek csak kis 
botlásokat követtek el és ezt a földön rövid inkarnációval kell 
levezekelnie. Például kisebb engedetlenség. Ezért ezt a szférát 
az angyalok szférájának is lehet nevezni. Mindazok, akik hét 
éves kor alatt meghalnak, valamint a halva születettek is. A 
testet öltés ugyanis, már önmagában büntetés számukra. Itt 
kiképzik őket és utána a napkörbe mennek. 

 

Hetedik szféra 

 

Ez a bemenet a hatodik Napkörbe. Innen már nincs visszaszü-
letés, megválás mindentől, amit földnek vagy bolygónak hív-
nak. A hat napkörön át az ősvilágosságba, Istenhez jutnak. A 
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szellemek az ősvilágosságban elérik a duál egyesülésüket és a 
tökéletességüket. Belépnek a szent háromba, mint szent szel-
lemek. 
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BÚCSÚ AZ OLVASÓTÓL 

 

Kedves Olvasó! 

 

A két könyvem során, igyekeztem mindazokat az ismereteket 
röviden, lényegre törően átadni, melyeket hosszú évtizedek 
során megszereztem és amikben bizonyságot, tapasztalatot 
szereztem. Úgy gondolom, hogy ezen ismerettel már könnyeb-
ben átlátjuk az ok-okozati összefüggéseket, hogy semmi sem 
történik ok nélkül, mert mindennek oka van, ha éppen akkor a 
beszűkült tudatunk miatt nem is látjuk át. A legjobb, ha min-
dent Istenre és vezető angyalaira bízunk, hiszen ők mindent 
látnak, tudnak és mindig minden körülmények között a leg-
jobbat akarják nekünk, hiszen erre vannak elhívatva. Persze 
nem a sült galambot kell várni, de figyelni kell a jeleket és hin-
ni kell bennük. Követni kell Jézus tanításait, melyek Isten tör-
vényei és irányt mutatnak földi életünkben. Okulnunk kell ta-
pasztalatainkból és jellemünket formálni, amennyire csak tud-
juk. Most még szeretnék szólni az utolsó időszakról, hiszen a 
kegyelmi időszak lejáróban van.  

A természeti erők, a világ megrendülőben van.  Mivel a Földön 
több a rossz, mint a jó, ezért az elmúlt évezredek alatt elköve-
tett sok bűn és a gonoszság felgyülemlett és hat a világra és így 
a világ elindult a lejtő felé. Az emberek süketek és vakok a szel-
lemi dolgokkal szemben és nem érzékelik a magasabb világok 
szellemeinek a sugallatait, amivel vissza lehetne tartani, meg 
lehetne menteni a mélységbe, szakadékba való zuhanástól a 
világot. Csak a mának élnek és ezt kívánják maximálisan ki is 
használni. Rendkívül nagy kárt okozott az emberek lelkivilágá-
ban, hogy az egyházi vezetők eltörölték az írások azon részét, 
amelyek az újra testet öltésre, reinkarnációra utalnak.  
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Amik pedig egyes vallásoknál megmaradtak, azok is annyira 
tévesen és helytelenül értelmezik az újra testet öltés tanát, 
nemhogy segítenék ebben a hívőket, hanem sok esetben árta-
nak neki.  

Ma sincs másként, mint azelőtt, régen is voltak árvizek, föld-
mozgások, katasztrófák. Nem a jó Isten szándéka és akarata ez, 
hanem az ember hozza magára a bűneivel, nemtörődömséggel, 
közönyével. A természeti erők haragossá és indulatossá váltak, 
mert híven tükrözik vissza az emberek haragosságát, gyűlölkö-
dését és mindazokat a megtorló szándékokat, amelyek az em-
berek lelkében élnek. Tehát, mivel a szeretet összetartó erő, 
amikor a szeretet beszennyeződik az indulatokkal, önzéssel és 
erőszakkal, akkor nincs többé ez az összetartó erő és ennek 
következtében rendülnek meg a természeti erők. 

 Az óceánok óriási erőket tartalmaznak. Az erők tömörülnek, 
osztályozódnak, ezekben az erőtömörülésekben különböző 
érzések, vágyak égnek, illetve már folyamatban vannak a kü-
lönböző erők szétválasztása is. A kecskéknek, juhoktól való 
elkülönülése, amik megmaradhatnak az új Földön, illetve amik 
mint salakanyag a bolygó légköréből kidobatnak. Az elkülönü-
lések az óceánok vizében, a tűzhányók mélyében, a különböző 
hegyvonulatok mélységében, a síkságok fertőző talajaiban, a 
légköri elektromosság különböző formáiban már történnek. Az 
ózon réteg hiánya megváltoztatja a Föld légkörét is. Melegszik 
a Föld, változik az éghajlat, olvadnak a sarkok, emelkedik a 
vízszint és egyre több szárazföld kerül víz alá. Az árvizek, belvi-
zek sűrűsödése. Egyre több a katasztrófa, viharok, földrengé-
sek, cunamik. Hatalmas erők vannak a föld mélyében és a víz 
alatt, ezeket még vissza fogja a jó Isten az utolsó pillanatig, 
addig tart a kegyelmi időszak. Senki sem tudja, hogy ennek 
mikor lesz vége, még az angyalok sem, csak egyedül az Atya. 

Ez akkor lesz, amikor már azok, akik megtértek, közülük is már 
kezdenek visszaesni a nehéz körülmények miatt és új megtérő 
már nem lesz.  
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A Föld energiakészletei kiürülnek és a légkörből próbálnak 
energiát nyerni, de nem lesz hozzá megfelelő műszerük. Így 
nagy katasztrófát fognak okozni azzal, hogy belenyúlnak a lég-
körbe és a villámokat próbálják meg befogni. Sokasodnak az 
emberek felelőtlenségéből adódó balesetek, megnőnek a cso-
portos eltávozások, sokasodnak a katasztrófák, rengések, 
cunamik, járványok felerősödnek.  

Akik hisznek és megtérnek, azoknak a lelke megmenekülhet. 
Akik már csak a tudomány által bebizonyított tények után tér-
nek meg az sajnos már kevés lesz. 

Nagyon fontos, hogy a katasztrófa idején mindenki ott marad-
jon, ahol éppen van, mert a szellemi segítők oda fognak érte 
menni, hogy átsegítsék a szellemvilágba. Ugyanis nagy lesz a 
zűrzavar, ha elkezdődik, nagyon rövid idő alatt nagyon sok 
embert kell átsegíteni. A szellemi segítők már korábban a hely-
színre mennek, hogy segíthessenek. Aki össze-vissza rohangál, 
változtat a helyén a nagy zűrzavar miatt, itt rekedhet a két világ 
között.  

Olyan nagyméretű lesz mint valamikor, ahogy Atlantisz elsüly-
lyedt és csak az Azori – szigetek emlékeztetnek rá, hogy ott 
volt. 

Megváltozik az egész Föld felszíne, ami most szárazföld, az 
többnyire lesüllyed az óceánba és az elsüllyedt földrészek pedig 
újra kiemelkednek. 

A Csendes – óceánnál már a földkéreg meglazult és azt tovább 
feszegetik kisebb rengések, cunamik. Európa térképe átalakul. 
Valaha a Földön élő emberiség nagyjai éltek Franciaországban 
a szellemi felvilágosodás fáklyái voltak. Ezek közül ma sokan 
itt élnek Magyarországon és itt folytatják a szellemi felvilágosí-
tó munkát. Magyarország, mint egy kis ékkő lesz Európa szívé-
ben. Ide inkarnálódnak folyamatosan azok a szellemek, akik 
majd itt fogják végezni a felvilágosító munkájukat a szent írás-
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ról. Magyarország ezek gyülekező helye és működési területe 
lesz. 

A Földközi – tenger tájékán egy hatalmas földterület emelke-
dik majd ki és az Adria csak egy kis szelíd tavacska lesz. Olasz-
ország területe megnő. Közép- Amerika eltűnik az óceánba, 
Észak- és Dél – Amerika így kettészakad. Dél – Amerika csücs-
ke is elsüllyed, egész Argentína csak a Cordinellák csúcsa lesz 
kint. 

A világ katasztrófa kitéríti a Golf-áramlatot és a Szaharán a 
sivatag megszűnik. Afrika egész területe gyönyörű termő vidék 
lesz.  

A Föld halála majd akkor következik be, ha nem lesznek szel-
lemek rajta akik itt megtelepülnének, mert magasabb szelle-
mek számára túl sűrű a földi szféra, az alacsonyabb szellemek-
nek meg túl ritka. Addig a Föld is fejlődik, emelkedik maga-
sabb szférába.  

Vannak már olyan csoportos eltávozások, hogy majd csoporto-
san születhessenek vissza azért, hogy a munkájukat együtt, 
egyszerre tudják felvenni. Az összes csoportos eltávozásnál úgy 
van megszervezve, hogy azok az emberek mind egy éven belül 
különböző módon, de meghaltak volna. Ezek a csoportos eltá-
vozások, mind tömeg szerencsétlenségek illetve tömegkataszt-
rófák. 

A katasztrófa bekövetkezésekor a lelkeknek három csoportja 
lesz. 

1)Akik a nagy katasztrófáig elérik fejlődésükkel a negyedik lég-
köri gyűrű első szféráját, a lelkük megmenekül, mert innen 
már nem kötelező a visszaszületés.  

2)Akik nem térnek meg, Isten tagadók és bele süllyednek az 
anyagi világba teljesen, azok a szellemek a Föld bolygóról meg-
sűrűsödött anyagként leválnak és egy kis mellékbolygón kezdik 
majd meg a fejlődésüket. 
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3)Akik megtérnek, de nem volt már elég idejük a fejlődésre, 
hogy elérjék a negyedik légköri gyűrű első szféráját. A jó Isten 
egy álmot bocsájt rájuk és az új Földön folytatják a fejlődésüket 
tovább felébresztésük után.  

Könyvem befejezéséül, szeretném hálatelt szívvel megköszönni 
az olvasóknak, hogy végig olvasták az általam megírt spirituális 
életfilozófiát, mely számomra az egy igaz utat jelenti. Bízok 
abban, hogy ezen érdekes ismeretek olvasása, segít megérteni a 
világ erőinek működését és sikerül mindenkinek a helyét meg-
találni a világegyetem útjain. Szívem teljes szeretetével mon-
dok köszönetet mindazoknak a vezető szellemeknek, közremű-
ködő angyaloknak, akik segítettek abban, hogy ismereteimet ez 
úton átadhassam és a könyveim elkészülhessenek.  

 

ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN  

MINDANNYIUNKON! 
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FELHASZNÁLT IRODALOM 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti könyvem megírásához több száz 
könyvet olvastam el és rengeteg előadást hallgattam, hiszen 
1994 – óta mélyedtem el ebben a témában a rend kedvéért 
csak néhány könyvet említenék meg. 

Beliczay Angéla; Örökéletnek beszéde 

Lévi H. Dowling; A vízöntő evangéliuma 

A Szentek élete 

Névtelen szellem közleményei 

Makk István; Az örök fejlődés kozmikus útja 

Domokos László; A szellem élete 

Báró Vay Adelma; Szférák a Föld és a Nap között 

 

Debrecen, 2020.06. 
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Ajánlás a szerző műveiből: 

 

Fényben élni  

válogatott versek 

Ebben a könyvben az első verseim olvashatóak. 2011 – től, 
2015 – ig, főleg lírai hangulatúak, de válogatott versek révén 
több témakörből is találhatóak benne írásaim.  

 

Az élet sója 

válogatott versek 

2015 – 2017 közötti verseim olvashatóak a könyvben, különbö-
ző kategóriákban. Többnyire spirituális és vallásos jellegűek. 

Lélekből szólva 

válogatott versek 

Ez a könyv 2018 -ig íródott verseimből ad betekintést az alko-
tásaimról. Egy kis ízelítő a korábbi köteteimben található írá-
saimból.  

 

Föld és Ég között 

válogatott versek 

A verses kötetemben 2019 – 2020 között írt műveim olvasha-
tóak különböző témakörökben. Mese versek, természetről szó-
ló versek, és ünnepi alkalomra írt versek alkotják többségét.  
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Égi szivárvány 

válogatott versek 

Ebben a könyvemben még található 2019 – ben írt verseimből, 
de főleg 2020 – 2022 között íródtak. Ünnepekről, természet 
csodáiról és mese versek is találhatóak benne.   

 

Bibliai történetek versben sorozat: 

Ezt a könyv sorozatot 2017 – től írtam, 2019 végéig. A sorozat 
négy kötetből áll; 

I. Ószövetség, II. Újszövetség első rész, III. – A hegyi be-
széd – Újszövetség második rész, IV. Újszövetség harmadik 
rész. 

 

Novellák 

Ez egy novellákat tartalmazó kötetem, melyben különböző tör-
ténetek és események játszódnak le. A témakörük változó a 
romantikustól, kalandokon át a történelemig bezárólag.  

 

Egy igaz szerelem 

 spirituális történet 

2020 – ban kezdtem el kisregényeket írni. Ez az első könyvem, 
amely igaz történeten alapul. Romantikus szerelmi történet, és 
az eseményeket spirituális megvilágításba helyezi.  
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Egy igaz út  

 spirituális életfilozófia 

Ebben a könyvemben igyekszem bemutatni egy filozófiai spiri-
tuális utat. Az igazösvényen való járás elméleti és gyakorlati 
oldalát. Az igazi spiritualitás és vallások megismerésén keresz-
tül az álmokig, hogyan függ össze minden – mindennel.  

 

 

Egy igaz út folytatódik 

spirituális életfilozófia 

A könyv címe is mutatja, hogy folytatódik az út megismerésé-
nek lehetősége. Néhány Szent életének rövid történetével, va-
lamint a túlvilági lét törvényeivel. Angyalok és Missziós szel-
lemek tevékenységeiről. A Mennyei és Földi világ közötti ka-
pocsról, és ennek összefüggéseiről írok benne. 

 

Nyári kalandok a Mátrában 

 kalandregény 

A Mátra iránti rajongásomból megszületett egy kalandregény.  
Ez a könyv elvisz a hegységben található különböző ominózus 
helyekre. Feltárja a titkokat és legendákat. A természet pazar 
látványai és leginkább előforduló állatok, látnivalók bemutatá-
sa. A könyv végén 60 darab színes fotóval, melyek ezen hely-
színekről készültek.  
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Az elveszett aranyrudak 

romantikus kalandregény 

Kitalált történet, melyben megtalálható a romantikus szerelem 
és a kalandok sora. A regény több helyszínen játszódik. Így 
röviden bemutatásra kerülnek a színterek, mely által több is-
meretet szerezhetünk a különböző területekről.  

Valamennyi eddig elkészült könyvem olvasható   E – 
könyv formájában a Google Play könyvtárában.  

Magánkiadásban, a könyvek megvásárolhatóak köz-
vetlenül a szerzőtől. 

Nagy szeretettel ajánlom figyelmükbe az elkészült könyveimet. 

Elérhetőség: e – mail cím: pooredit3@gmail.com 

A szerző honlapja: http://www.pooreditirono.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

TARTALOM 

 

Előszó………………………………………………………………………………3 

Bevezetés………………………………………………………………………..6 

Mózes……………………………………………………………………………..7 

Keresztelő János………………………………………………………………9 

Péter Apostol…………………………………………………………… …..20 

András Apostol……………………………………………………………….22 

id. Jakab Apostol…………………………………………………………….24 

János Apostol……………………………………………………………….…26 

Fülöp Apostol………………………………………………………………....28 

Bertalan Apostol………………………………………………………….….30 

Máté Apostol…………………………………………………………………..31 

Tamás Apostol………………………………………………………………..32 

ifj. Jakab Apostol………………………………………………………….…34 

Simon Apostol…………………………………………………………………35 

Taddeus Apostol……………………………………………………………..37 

Iskarióti Júdás………………………………………………………………..39             

Saul megtérése…………………………………………………………..……42 

A túlvilági lét alaptörvényei……………………………………….……..47 

Karma………………………………………………………………………..…..51 



150 
 

Reinkarnáció…………………………………………………………………52 

Átmenet a szellemvilágba………………………………………………...57 

Újraszületés………………………………………………………………….…67 

Védőszellemek, missziós szellemek……………………………………72 

Duál törvény………………………………………………………..………….79 

Nagy érték a Földi élet……………………………………………………..83 

Energiák és hatásai…………………………………………………….……96 

Légköri gyűrűk és szféráik……………………………………………...105 

Első légköri gyűrű……………………………………………………….…105 

Második légköri gyűrű…………………………………………………….115 

Harmadik légköri gyűrű……………………………………………….…117 

Negyedik légköri gyűrű…………………………………………………..123 

Ötödik légköri gyűrű………………………………………………………128 

Hatodik légköri gyűrű………………………………………………..…..134 

Hetedik légköri gyűrű………………………………………………….…136 

Búcsú az olvasótól……………………………………………………….…139 

Felhasznált irodalom………………………………………………………144 

Ajánlás a szerző műveiből……………………………………………… 145 

 

 

 



151 
 

 


