
Teremtés – Anyag

Minden ami látható, anyagból van, azaz massza, ami formává sűrűsödött. Mondhatni, hogy 
megsűrűsödése miatt lett látható anyaggá, mert előtte láthatatlan volt, azaz szellemi szubsztancia. A 
szellemi szubsztancia az Istenből keletkezett erő, amely akaratának megfelelően azzá lesz, amit 
Isten - egy meghatározott formaként -, elgondolt számára. 2494.

A forma megszámlálhatatlan szubsztancia tömörülése (szubsztancia jelentése: minden létező 
változatlan ősalapja). A forma egy képződmény, amely képes feloldódni, hogy minden egyes 
szubsztancia ismét szabaddá legyen, ha Isten úgy akarja. Az anyag olyan valami, aminek nincs örök
állománya, mert csak a szellemi szubsztanciák burka, amelyeknek magasabbra kell fejlődniük, ezért 
nem maradhatnak örökké ezekben a burkokban. 2494.

Minden formában valami szellemi él, egy lény, amely öntudatlan, amely azonban kívánja a hasonló 
lényekkel való társulást, hogy ezáltal növelje erőteljességét, mert minden lény tökéletességre 
törekszik. Amint az anyag feloldódik – tehát szétesik a forma –, a szabaddá lett teremtmény a 
hasonló felé törekszik és egyesül vele, így egy újabb formát tesznek elevenné. 2494.

Maga az anyag olyan szellemi szubsztanciákból áll, amelyek a fejlődésük kezdetén állnak és 
ennélfogva láthatók az emberi szem számára is. Csak a már érettebb szellemi láthatatlan. Ezért kell 
mindent, ami látható, tökéletlennek, tehát Istentől távol álló szelleminek tekinteni, amely a fejlődés 
menetét kezdi. 2494.

Az anyagban rejlő szellemi, Isten felé törekszik. Ezért az elpusztulás, azaz a forma elmúlása vagy 
feloldódása – tehát az anyag mulandósága – megfelel Isten akaratának, mert így válik lehetővé a 
szellemi továbbfejlődése. 2494.

"Anyagon" az ítélet alatt lévő szellemi szubsztanciát (az isteni akarattal tömörített szellemi erő) kell
érteni. Az anyag, a fejlődés útját járó szellemi szubsztanciát rejti magában. Ez a szellemi 
szubsztancia, amelyet a külső burok – mint anyag – tart fogva magában, fejlődése útján hasonló 
szubsztanciákkal egyesül. Ezeket nevezzük lélek-részecskéknek, és ezek elevenítik meg a teremtés 
dolgait. 5198.

A Szereteterőm kisugárzását visszautasító ősszellemek állandóan távolodtak Tőlem, a fény és erő 
forrásától. Így, ezek szellemi szubsztanciája megkeményedett, e lények tehát már képtelenek voltak 
teremteni és hatni. Épp ezért feloldottam az ősszellemeket, tehát az egykor mint lényt kisugárzott 
erőt átváltoztattam, és ebből keletkezett az anyagi teremtés. 8216.

Az egész földi-anyagi világ nem más, mint az egykor Tőlem kisugárzott szellemi erő, amely az ős-
kezdetben nem tett eleget rendeltetésének. A külső anyagi forma mindig érettebb szellemit rejt 
magában, hogy kiérlelődését szolgálja. Maga a burok minden új forma-cserénél feloszlik, és a benne
rejlő szellemi szubsztancia egyesül a hasonló érettségű szubsztanciákkal. 8575.

Az egykor kisugárzott erőmet, amellyel a lényeket létrehoztam, most a Teremtés különféle dolgaivá
alakítottam át. A lényeket megszámlálhatatlan részecskére oldottam, és a teremtés dolgait ezek 
elevenítik meg. Tehát akaratomnak megfelelően az erő most termékennyé vált. Azaz, most minden 
teremtett dolog, a neki kiutalt feladatot, mint természeti törvényt, teljesíti. 8564.

Számomra minden kész forma megteremtése csak egy szempillantásnyi idő, de az idő hosszúságát 
az anyagi formában való fejlődésben az egykori bukott szellemek ellenállása határozza meg. 7942.



Végső soron, alapjaiban minden szellemi, és teljesen mindegy, hogy földi vagy szellemi teremtés 
áll-e a szemetek előtt. 8586.

A Föld

Az Univerzum nem hirtelen létrehozott mű volt Isten teremtő hatalmából, mert a lassú fejlődés is 
lehet célratörő. A feloldott szellemi részecskéket mindig újra befogták, és átalakították. 
Elképzelhetetlenül hosszú volt a keletkezési idő, míg a Föld annyira kialakult, hogy a mindig 
érettebbé váló szelleminek lakóhelyet és természetes életformát adhatott. De a folyamat így volt 
elgondolva örök Megváltó Tervemben. 7942.

Kezdetben a Föld is, mint teremtett dolog, csak az éretlen szellemek összetömörülése volt, 
amelynek szubsztanciái lassan formává sűrűsödtek. Olyan tömeggé, ami még nem volt szilárd 
anyagnak mondható, csupán formátlan alap-elemeknek, de kimondhatatlan erőhatással, mivel 
teljesen fékezhetetlen szellemit hordott magában. 8770.

Lassan az egyes formák – amelyeknek meghatározott céljuk volt – jobban előléptek, és így 
megkezdődött a látható teremtett dolgok építése a Földön, ami aztán végtelen időkre kinyúlt. Végül 
a Föld már vegetációval volt tele, és egyre több kiérlelődött szellemi tudott bennük tartózkodni. 
Ezek a fölfelé fejlődés menetét a növényvilágban tették meg. 8770.

A Föld teremtésében a növényvilág után következtek az első élőlények, olyan teremtmények, 
amelyeknek egy nagyon csekély kis tevékenységet – ami természet szerint is dolguk lett volna – 
kellett kivitelezni. A fejlődés végtelen ideje múlt el megint ezektől az apró élőlényektől az 
állatvilágig, amelyek mindig nagyobbak és erősebbek lettek. 8770.

Minden egyes teremtett dolog, Belőlem kihelyezett gondolat volt, ami mindig akkor került 
kivitelezésre, amikor a szelleminek – hogy fejlődését folytatni tudja – egy új formára volt szüksége.
Így jöttek létre egymásután az új teremtmények a Földön. A növényvilágra akkor lett szükség, 
amikor a kővilágból szellemiek szabadultak fel, amelyeknek új formára, könnyebb beburkolásra 
volt szükségük. 8770.

A kőzet, a növény- és állatvilág végtelenül sokrétű formájában létezett, és mindezeket a bukott 
ősszellemek részecskéi elevenítették meg. Ezek mindig jobban és jobban összezárkóztak, majd 
kisebb és nagyobb élőlényekké lettek, amely formák elhagyásakor újra egyesültek, és végül olyan 
alakba nemződtek, melyek már jobban hasonlítottak az emberi formához. 8235.

Az ember

Az emberi lét az egykor elbukott ős-lény fejlődésének utolsó fokozata, amikor mint "lélek" van 
jelen az emberi testben. Még most is anyagi forma veszi körül - hogy most már az anyagot legyőzze 
- és mint szellemi lény elhagyhassa a földi hüvelyt, és bemehessen a Szellemi Birodalomba. 8414.

Az ember-létetek a Tőlem való eltávozásotok következménye, ami egykor a Szellemi Birodalomban
történt. Ti indítottatok minden földi teremtés létrehozására, amelyeken visszatértek Hozzám. Az 
ember-lét ennek a Földön való áthaladásnak az utolsó állomása. Ekkor kell tehát szabad akarattal 
rálépnetek a visszatérés útjára, ahogy egykor távozásotok is szabad akaratból történt. 7770.



Az egész teremtés az elbukott, szerencsétlen teremtményeim iránti szeretetem műve, akik nagy 
kínban teszik meg a visszautat a teremtésben. Amikor az egykori bukott lény megtette ezt az utat a 
teremtésen át, és immár emberként jár a Földön, láthatókká lesznek számára a teremtés dolgai, és 
örülhet nekik, mert már mögötte van a kínos állapot. 8613.

Összegyűltek az egy-egy bukott ősszellemhez tartozó szellemi részecskék, és egy bizonyos érettségi
fokon megkezdték az utolsó alakváltozásukat. Mint ember, rövid ideig tartózkodhatnak a Földön, és
ismét szolgálniuk kell, de szabad akaratból és szeretetből. Minden lélek földi életcélja, hogy 
szeretettel végzett szolgálata által kiszabadítsa magát minden formából. 7800.

Újból összetalálkoztak lelketek részei, akik egykor erőtlenné váltak a megszámlálhatatlan lélek-
szikrában, akik mindegyikének megbilincselt állapotban egy érlelődési folyamaton kellett átmennie.
Ismét én-tudatra ébredtetek, és mint egyén, szabadon döntés előtt álltatok: urat választani: kihez 
akartok tartozni? 5557.

Minden teremtett világnak (teremtett műnek) az egyetlen célja, hogy az ember lelkét érlelődésre 
segítse. Hogy hozzásegítse: újra az legyen, aki kezdetben volt, magasan tökéletes lény, aki Isten 
szeretetéből keletkezett, de szabad akaratból távozott el tőle. Vissza kell térniük hozzá. Maga Isten 
teremtette meg a visszatérés útját azzal, hogy a lélek áthalad a Föld minden teremtett világán. 7942.

Közöljétek a bennetek lévő éretlen szellemiekkel, hogy megkapták a hozzátok társulás kegyelmét, 
és próbáljátok rávenni őket, hogy a ti akaratotokhoz csatlakozzanak, és lelketekhez hasonlóan 
érlelődjenek meg ők is. Saját fejlődési menetüket rövidítik meg, ha tanácsaitokat elfogadják. Erőm 
mindenkor kész segíteni, és azoknak a szubsztanciáknak az átszellemítésére is elég, melyek még a 
fejlődés kezdetén vannak. 8593.

Ha a bennetek lévő, még éretlen szellemiek nem engedik magukat megszelídíteni, és nem válnak 
szellemivé, úgy távozniok kell tőletek. De ezzel igen nagy kegyelemtől fosztják meg magukat, mert
annak idején engedélyt kaptak, hogy hozzátok társulhassanak, hogy a testetekben, a ti külső 
formátokban előnyben részesülhessenek, és ott veletek együtt átszellemüljenek. 8593.

Minden látható dologban szellemi van, ami egykor Tőlem indult, de megszámlálhatatlan 
részecskére van feloldva, és az öntudatát is elvesztette. Öntudat nélkül megy át a látható 
Teremtésen, hogy ismét megtalálja és egyesítse összes részecskéjét amelyek egymásmellé zárkózva 
ismét megadják ugyanazt az ősszellemet, aki most már mint ember van testben. Csak ekkor, tehát 
csak emberként kapja vissza öntudatát. 6344.

Az állatvilágban már sok összegyűlt szellemi végezte el a munkát, hogy a majd megjelenő ember 
számára használhatóvá tegye a Földet. Az isteni Teremtés koronája az ember, aki minden előlépcsőn
keresztülvándorolt, és az emberi lélek most azoknak a részecskéknek az együttese, amelyek egy 
egykor elbukott ősszellemhez tartoztak, és szétosztva kellett átmenniök a megszámlálhatatlan 
teremtési dolgon. 8770.

Számtalan részecskére felosztva kellett a léleknek élettel betöltenie a teremtett dolgokat. Ezáltal a 
lélek kiérlelődött. Mindig újabb formába jutott, amint az egyforma érettségű részek összezárkóztak. 
Végül összezárkózhattak egymással a különféle érett részecskék, és mint emberi lélek megkaphatta 
az utolsót, az emberi formát, az emberi testet, hogy azt megelevenítse. 6930.

Az időfogalom csak akkor kezdődött, amikor az én-tudatú ember lépett a teremtésbe, és addig 
ismeri ezt az idő- és térfogalmat, amíg újból tökéletessé nem lesz. Az időfogalom megmutatkozik 
minden teremtett dologban – mindenben, ami formával bír – legyen az kőzet, növény vagy 



állatvilág. Mindig meghatározott idő áll rendelkezésükre, ezáltal a felfelé fejlődés mindig 
meghatározott ideig tart. 8919.

Arról gondoskodom, hogy az erőszikrák mind ismét egymásra találjanak, és újra az egykor 
teremtett lénnyé váljanak, mert csak ezeknek a lényeknek kerül ismét birtokába az öntudat és a 
szabad akarat, amit egészen és teljesen meg akarok nyerni Magamnak, de soha nem fogom 
kényszeríteni arra, hogy átadja magát Nekem. Mert a szabad akarat az isteni eredet jele, ami 
garantálja a legmagasabb boldogságot. 8283.

Minden anyagi burok (emberi test) éretlen szellemi részecskéből áll, ami még az ellenfélhez 
tartozik. A lélek a földi lét idejére ki van téve az ellenfél kísértéseinek, és ebben kell helyt állnia. A 
test eközben a maga éretlensége miatt a lélek törekvését mindig megnehezíti, mert ez az éretlen 
szellemi még a sötétebb terekben mozog. 8756.

A teremtmény mindig az ős-erő származéka marad, és az ős-erő a Szeretet, tehát maga Isten. Ezért a
teremtmény is elmúlhatatlan, mert Isten nem pusztíthatja el önmagát. A teremtmények a Teremtővel
a legszorosabb összefüggésben állnak, mivel az erő nem osztható szét. 3183.

Ha tudjátok miben állt egykori bűnötök, akkor azt is tudjátok, hogy ezt a bűnt csak az 
ellenkezőjével lehet jóvátenni. A ti bűnötök pedig a Tőlem való tudatos elszakadás volt. Tehát 
nektek tudatosan kell Velem a kapcsolatot helyreállítani. 7045.
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