
Megtestesülés, újratestesülés

Egy lélek megtestesülése (inkarnációja) akkor mehet végbe, ha összegyűltek nála mindazok a 
szubsztanciák, amelyek a különféle teremtett dolgokban földi visszaútjukat megtették, így tehát 
magasra fejlődtek. Ekkor az emberi test a lélek külső burka lesz, ami kicsiben magában rejt minden 
teremtési művet. 2775.

Az emberi megtestesülés kegyelem, amit nem lehet eléggé értékelni. Ajándék, amit kellőképpen 
úgy kell megbecsülni, hogy az ember mindent megtesz, ami továbbfejlődését szolgálja, mert a 
Földre – ha már egyszer elhagyta – nem jön vissza. 2775.

Azok a lelkek, akik a földi teremtett világokon keresztül már megtették a maguk menetét, 
megtestesülhetnek más csillagokon is, bizonyos – csak Általam ismert – hajlamaik miatt. Ezeknek, 
más csillagon is biztosítják a kiérlelődést, sőt meghozhatják nekik a Földön az emberi 
megtestesülést is. 8772.

Az tény, hogy a lélek ismételten megtestesül. Felfelé fejlődését a túlvilági birodalomban folytatja. 
Ez mindig a lelkére kiszabott tevékenység, amit új testbeöltözéssel visz végbe a számtalan, 
teremtett világok egyikén, amelyek szellemi kiérlelődését szolgálják. Mások a feladatok és 
tevékenységek mint a Földön, de mindig a szolgáló szeretet az, ami megváltást és érlelődést hoz. 
5062.

A Föld a legalacsonyabb, és legszegényesebb teremtett mű, de a legmagasabb fokú szellemi 
eredmény érhető el rajta, ha a lény kész arra, hogy ezt az utat járja, ha akaratilag nem áll szembe 
Velem. 8772.

A karma-tan nem alkalmas rá, hogy magasra törjetek. Szellemi értelemben inkább egy langyos 
életvitelt diktál. Már ezért sem hoz sok hasznot és nem találkozik teljes hozzájárulásommal, ha ti 
megismétlődő földi visszatéréssel számoltok és miatta hanyagabbá váltok törekvéseitekben. 4590.

A lélek újra-testesülésének a tana igazságon alapul, de ez nem jelenti azt, hogy a lélek izom-testben 
születik meg újra a Földön. Inkább azt a végtelenül sok lehetőséget jelenti, amikor a lélek más 
világokon, anyagi vagy szellemi formában feladatokat kap, melyek teljesítése felemelkedést 
biztosít. Kivételt képez az az eset, amikor egy szellemi misszió teljesítése miatt kerül a lélek újra a 
Földre, de ezt nem lehet általánosítani. 4590.

Beláthatjátok, a felfelé törekvő lelkeknek nem csak a Föld a hordozója. Valóban, nincs szükség a 
kudarcot vallott lelkeket visszaküldeni a Földre. Bár ez az egyetlen hely, ahol az Istengyermekség 
elérhető, de mégsem választhatja kedve szerint mindenki érlelődési állomásának. 4590.

Tévtanításnak kell mondani az újra testet öltés tanát ezen a Földön, mert káros a lélek számára. 
Gyengíti az ember akaratát és a lény komoly átalakulási vágyát azzal a kecsegtetéssel veszélyezteti, 
hogy amit most elmulasztott, azt majd bepótolja egy másik életben, ahol majd tökéletessé válik. 
4590.

Az ember akarata szabad, és egyszer számon kérik: hogyan használta?. Viselni kell a 
következményeket amelyek különböző sorsokban mutatkoznak a túlvilágon. Ezt nem lehet 
egyszerűen, egy újabb megtestesüléssel megkerülni, melynek kimenetele is kérdéses, mert minden 
visszaemlékezés elvétetik tőle. 4559.



Ellenfelem szítja bennetek a világ iránti szeretetet. Kívánatosnak tünteti fel a megismételt földi 
életet és erre bizonyítékokat is teremt. Mindezt azért, mert amint elhiszitek, hogy mindig a Földre 
léphettek amint a tökéletességet nem értétek el, gyöngül bennetek a tökéletességre irányuló 
törekvésetek. 8180.

Az újra-testbeöltözés tanának nagyon sokan behódolnak, mert az emberek maguk is akarják, hogy 
visszatérhessenek a Földre. A világ iránti szeretetük olyan nagy, hogy a megismételhetőség 
vigasztaló gondolat nekik. De ismétlem: tévedésbe vittek titeket, akik egy tetszés szerinti újra-
megtestesülésben hisztek. Ha vannak is egyedi esetek, amelyeknek alapos oka van, de ezt nem 
szabad általánosítani. 8180.

Tudnotok kell, hogy nem ismételhetitek meg kedvetek szerint az emberi létet a Földön. Ki kell 
használnotok az egyszeri alkalmat, ha nem akarjátok, hogy egyszer majd keserű bánat kínozzon, 
mert saját hibátokból mentetek lelki érettség nélkül a Szellemi Birodalomba. 7312.

Téves feltételezés, hogy mindaddig kedvetek szerint ismételhetitek a földi életet, amíg a 
tökéletességet el nem éritek. Ez a felfogás langyossá teszi a tökéletességre irányuló törekvéseiteket. 
A lélek üdvössége miatt, elfogadhatatlan ez a tanítás. Veszélyes, mert emiatt sok ember hanyagul 
abban reménykedik, hogy egy új életben majd bepótolja, amit elmulasztott. 7312.

Az újra testbeöltözés megtörténhet azokban a különleges esetekben, amikor világosságból való 
lelkek, segélynyújtás céljából öltenek újra testet. Azzal fejezik ki a szenvedő emberek iránti 
szeretetüket, hogy magukra vállalva az ismételt földi létet, segítséget nyújtanak embertársaik 
szellemi szükségeiben. 7312.

Elhihető tehát, hogy tartózkodnak a Földön olyan emberek, akik „föntről szálltak alá”, de ezt ők 
maguk nem tudják. Embertársaik sejtenek valamit, de tudni ők sem tudnak semmit. De nem hitelt 
érdemlő az a feltételezés, hogy lennének emberek, akik minden szellemi misszió nélkül éltek volna 
többször a Földön. 7312.

Az újra-testbeöltözés tana veszélyt jelent az emberek számára, mert általánosítják az egyes eseteket.
Ez a tan figyelmen kívül hagyja az ember felelősségét, a rövid földi élet alatt gondtalanná teszi azt, 
aki elhiszi, hogy ismételten bepótolhatja, amit elmulasztott. Ezeknek a felismerése majd súlyos 
terhelést jelent a Szellemi Birodalomban, mert az ember soha nem képes bepótolni azt, amit saját 
hibájából elmulasztott a Földön. 7312.

Az Istengyermekség elérése már a Földön is a tökéletes szeretetben való élést kívánja. Tehát, hogy a
lény a földi élet alatt átalakul szeretetté, az Én képmásommá. A lélek számára egyetlen földi életnek 
kell meghozni ezt az Istengyermekséget, mert ezt az érettségi fokot a túlvilágon nem lehet elérni. 
Bár a lény még ott is, nem sejtett világosságban való teljességet érhet el. 5062.

Ha még szellemi vakságban van a lélek, felmerülhet benne a Föld utáni vágy. De sohasem azért, 
hogy ott szellemileg fejlődjön. Csak az anyag utáni vágy húzza a Földre. Nem elégítem ki, mert ezt 
a vágyat könnyebb leküzdeni a túlvilágon, mint a Földön. E vágy leküzdése nélkül nincs világosság,
és nincs szellemi emelkedés. 5062.

Aki a Földön elmulasztotta, hogy egy szikrányi ismeretet szerezzen – aminek, mint mondtam, a 
szeretetből induló cselekedet a feltétele –, az a túlvilágon is mély sötétségben kínlódik. Ezeknek 
visszahelyezése a Földre nem volna irgalmas cselekedet. Örök Rendem elleni tett lenne, mivel 
Rendem folytonos fejlődést akar, és nem akarok semmiféle visszalépést. 5062.



A Földön egyszer már kudarcot vallott lelket, Ellenfelem újból bilincsbe verné, s ezzel gyengülne az
akarata. Mivel Hozzám, az Isteni Megváltóhoz vezető utat elzárná a Földön a Sátán, mert övé a 
vágy és az anyag. 5062.

Isten bölcsességének nem felel meg a kiérlelődés, vagy a korábbi életben elmulasztott dolgok 
bepótlására visszamenni a Földre, mert így törést szenvedne a felfelé való fejlődés. 2875.

Mindig a lény akarata a döntő. Ám ez nem szól a Földre való visszatérés mellett. A teljesen 
sötétben tévelygő léleknek nem engedélyezett a visszatérés, mert bölcsességem ismeri a veszélyt és 
az eredménytelenséget, ami ezzel jár. Szeretetem nem támogatja a visszalépést, csak a fejlődést. 
5062.

Egyetlen lény sem vész el örökre, de hogy mikor jut el a boldogságra, azt az akarata dönti el. Az 
Örök Rend Törvénye fennmarad, mert annak alapja az Én szeretetem és bölcsességem, amely 
örökre változatlan. 5062.

A lélek földi újratestesülése visszafejlődés. Isten akaratából soha nem helyezik olyan állapotba, 
amin egyszer már túljutott, és kedve szerint sem ismételhet meg olyan folyamatot, amiben már 
kudarcot vallott. Ezer és ezer más lehetőség van még, hogy továbbfejlődjön, de mindig más 
világokban és teljesen más körülmények között. 2873.

Tehát a túlvilági visszafejlődés újratestesülést hoz a léleknek. A száműzetésen is átmenő fejlődési 
menet hosszú útját újra meg kell tennie a Földön, hogy aztán évezredek múltán ismét mint ember  
tehessen földi életpróbát. 2874.

A Világosság Birodalmából azért kérik az újratestesülést, hogy valami küldetést teljesíthessenek, 
amit csak világosság-beli lény vihet végbe a Földön. A lénynek ez is meghozhatja az 
Istengyermekséget, de erről maga nem tud, csupán a rábízott feladatból sejti. ... Az embertestet 
öltött világosság-beli lény, szabad akaratával engedi, hogy munkálkodjon benne Szellemem, ami az 
igazságot hirdeti neki. 8844, 8207.

Amikor egy angyal-szellem teszi meg a földi utat, hogy elérje az isten-gyermekséget, akkor 
ugyanabba a helyzetbe kerül, mint bármelyik bukott szellem. Szükséges, hogy ellenállások érjék, és 
küzdjön a testével. Ellenfelem a testén keresztül támadja a lelkét. 8008.

Lehet, hogy újból egy földi menetelés vár rátok, amit megint kötött állapotban kell megtenni a 
teremtés művein keresztül, mert a földi lét alatt annyi kegyelem állt rendelkezésetekre, hogy újra 
Isten ellen vétkeztek, ha visszautasítjátok a felajánlott segítségét. Ez egy újabb bukás, amit Isten, 
végtelen szeretetében, szeretne megakadályozni. 6256.

Bűneitek kiengesztelését egy földi lét alatt kell végbevinnetek, és megkönnyebbülve mentek a 
túlvilági birodalomba. Ott már nem tiltakoztok szellemi barátaitok segítsége ellen, és hogy sokszor 
nehéz földi sorsot kellett emiatt elviselnetek, mert így értek el magas érettséget és nagyobb 
fénybefogadást. 8288.

A soha el nem bukott szellemek mindegyike megteszi az utat a Föld mélységein keresztül, mert 
megtestesülésével el akarja érni az Istengyermekséget. Ezért földi izom-testbe kell öltözködnie, 
hogy bármelyik elbukott ős-szellemhez hasonlóan, emberként tegye meg a földi utat, és ellen kell 
állnia minden kísértésnek, amit az ellenfél állít neki. 8750.

Minden időben szálltak le fénylények a Földre, hogy támogassák az embereket, a bukott lények 
visszatérését Hozzám. Ők Tőlem kiindult, szeretetem világosságával átjárt teremtmények, akik 



mindig tökéletességben élnek, úgy a Szellemi Birodalomban, mint a Földön, és akaratommal 
tevékenykednek. 8750.

Olykor egy soha el nem bukott fényszellem, látszólag testi megjelenésben tevékeny az emberek 
között. Majd eltűnik azok szeme elől, akiket tanított és segített szavaival. De mindig különbséget 
kell tenni amikor, egy embernek megtestesült fénylény járja földi útját, vagy amikor egy 
fényszellem jelenik meg, akin keresztül Magam nyilatkozhatom meg rövid időre. 8750.

Az embernek nyilvánvalóak a csillagok, de értelmével nem tudja kikutatni azokat. Olyan világok 
ezek, ahol vagy egyfajta előképzés, vagy az emberi lélek továbbképzése folyik, mivel számtalan 
tevékenységi terület van, ami tartózkodási helyül szolgál a különféle érettségi fokon álló lelkeknek. 
5621.
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