
Gondolkodóképesség

A gondolat eredete a szellemi világban van. A gondolatok a szellemi világból kiinduló sugárzások, 
amelyek hullámok alakjában vesznek körül, hogy akaratotok szerint elfogadjátok, vagy 
visszautasítsátok őket. Olyan sugárzások ezek, amelyek megérintik a gondolkodás szerveit, és ha ti 
készek vagytok rá, tevékenységre indítják azokat. 6374.

A túlvilági szellemi lények tevékenysége vezeti hozzátok a gondolat-anyagot. Ők közvetítik, és ti 
azoknak engeditek meg, hogy befolyásoljanak, akiket életviteletekkel és akaratotokkal magatokhoz 
vontok. 3628. 

A gondolkodó tevékenység nem abból áll, hogy magatok hozzátok létre a gondolatot! Ti a hozzátok 
ömlő szellemit – ami hullámként vesz állandóan körül benneteket –, gondolkodó képességetekkel 
engeditek hatni magatokra! A hozzátok érkező gondolatot fel kell fognotok, és fel kell dolgoznotok 
értelmetekkel. 6374.

A gondolat szellemi erőkisugárzás, amely a világosság elképzelhetetlen teljességével, magától 
Istentől indul. Először a Világosság-beli lények fogadják be, és azzal amit kaptak másokat is 
boldogítani akarnak. Tehát folyton tovább vezetik, minden lényszerűhöz és gondolkodni tudóhoz. 
6374.

Az embernek csak felvevő-készségét kell bizonyítani, ha kapcsolatot akar létesíteni a Világosság 
Birodalmával. Az az ember, aki teljesen az ellenfél vonzásában áll, soha nem fogja megengedni, 
hogy jó gondolat merüljön fel benne, mert nem maga szüli a gondolatot, hanem azok mint hullám 
feléje áramlanak. 6843.

Az ember képes védekezni a gondolatok ellen, amelyek nincsenek kedvére. Csak Istent kell röviden 
védelemért kérnie, és segítségével a Világosság-beli lények minden földi felfogású lény közeledését
elhárítják, mert joguk van falat képezni az ember köré, aki kapcsolatba akar lépni velük. 5717.

Az lehetetlen, hogy ti gondolatokat hozzatok létre. A gondolat szellemi erő-kisugárzás. Ezt a tényt 
megérthetitek, ha meggondoljátok: van bennetek képesség gondolkodni olyan dolgokon, amiről 
valami módon értesülést szereztetek. De nem fontolgattok olyasmit, ami számotokra még teljesen 
ismeretlen, mielőtt egy gondolatsugár meg nem érintett volna benneteket. 6963.

Az értelmi gondolkodás nem tud gondolatot szülni, de a gondolathullámokat - amelyek az embert 
körülveszik - kiválaszthatja és magába veheti. A hozzá áramló gondolathullámokat az értelem 
visszaszoríthatja, vagy befogadhatja. Ez könnyen érthető lesz, ha hasonlatnak a rádió adó- és 
vevőtevékenységét veszitek, amire ti a rádiótechnikátokat építettétek. 6963.

A Sötétség Fejedelme is egykor fény és erőbefogadó volt. Ő is sugárzást bocsát ki magából a 
lényszerűek felé. Így hát az ember, mint gondolkodó lény, mindkét oldalról megkapja a 
kisugárzásokat. A jó és rossz erő mindig gondolathullámként nyilvánul meg, és az ember állandóan 
az akaratának megfelelő gondolatokat veszi magába. 6374.

Minden gondolat szellemi erő, és tovább lehet ültetni. Ez bizonyíték arra, hogy nem valami halott 
dolog, hanem él és éltet. Az ember folytonos kapcsolatban van gondolati tevékenységével. 
Gondolati tevékenysége tulajdonképpen a szellemi erővel való rendszeres táplálkozás. 962.

Gyakran előfordul - különösen a belátó és befogadásra kész léleknél -, hogy akadályokat észlel, ha 
az agyhoz akarja közvetíteni, amit a szívével fogott fel. Az agy vonakodik teljes egészében 



elfogadni ezért visszaküldi a szívhez. Ez szorongással fogadja, és ismételten, többször is 
visszaküldi, amíg az agy ellenállása meg nem szűnik. 962.

Az Isten után kívánkozó ember nyugodt lehet, hogy helyesen gondolkodik, mert ezzel a vágyával 
felvevőképessé teszi magát a jó szellemi erők áramlására. Ezzel hamisnak tartja és visszautasítja az 
ellenerő gondolati anyagát. A jó szellemi erők buzgón alakítják ki a jóra és rosszra irányuló 
ítélőképességét, őrködnek, hogy a jóindulatú ember el ne bukjon a rossz befolyás hatására. 2363.

A túlvilági tudatlan és hazug erők elhitetik az emberrel, hogy az eredményt tisztán értelmével 
szerezte meg, mert az a törekvésük, hogy a szellemi hatást letagadják, és elpusztítsák az isteni 
gondviselésbe vetett hitet. Ennek következtében az ember úgy látja magát, mint minden 
gondolatának létrehozóját, és az őt támogató erők még meg is erősítik ebben. 2039.

A gondolat lényegét csak az Isten felé törekvő ember érti meg. Érzi a Világosság Birodalmából 
érkező áramlatokat, és engedi, hogy a jó szellemi erők gyakoroljanak rá befolyást. Ezért csak az 
Isten felé törekvő ember áll az igazság talaján, mert Istentől van az, ami érinti gondolatát. Akarata 
szerint kap tiszta igazságot a világosság hordozóitól, mivel Isten maga az igazság. 2039.

Isten fenntartja magának az igazságot, és csak azoknak osztja szét, akik Őt elismerik, vágyódnak 
utána, és szeretetből induló cselekedetekkel adnak hírt Róla. Az ember szeretetből induló tetteivel 
szerez igényt és jogot a világosság lényeinek támogatására. Megvédik az embert az igazsággal 
ellentétes gondolatoktól. 2302.

Minden ember azt a gondolati közvetítést kapja, ami lényének megfelel. Mindig azt kapják amire 
vágyódnak. Tehát igazságot ott nyújtanak, ahol valaki éhezik az igazságra, hazugságot ott, akinél 
otthonos a hazugság. Ennek alapján az ember gondolati anyaga olyan minőségű lesz, amilyennek az
ember akarja. 1757.

Minél jobban leköti a világ az embert, annál közömbösebb az igazság iránt, és annál kevésbé 
vágyódik rá, ezért gondolkodás nélkül fogad el mindent, amit igazságként tálalnak eléje. Vagy a 
másik lehetőség: mindent visszautasít, mivel szíve nem kívánja megtudni az igazságot. A 
világosság csak ott tör utat magának, ahol vágyakoznak rá, és sohasem ott, ahol tiltják. 6296.

A világosság-beli lények egymáshoz vezetik a szellemileg törekvőket, hogy alkalmuk legyen a 
gondolatcserére. A Világosság-beli lények hatására kérdések és válaszok hangzanak el, 
bekapcsolódnak a gondolatmenetbe és a beszélgetésből azt hozzák ki, ami fontos az ember számára.
A világosság-beli lények különösen szívesen foglalkoznak azokkal, akik hallgatnak sugallataikra. 
3160.

A világosság-beli lények mindig azok tanácsadói, akiket a tiszta igazság utáni vágy, és az Isten 
iránti helyes beállítottság indít arra, hogy szellemi beszélgetéseket folytassanak. Ennek 
elmaradhatatlan következménye a magasabb lelki érettség. Mert ha a szellemi javakat tudásként 
magáévá tette, az arra ösztönzi, hogy használja és megossza embertársaival. 3160.

Ne higgyetek könnyelműen minden szónak, ami szellemi közvetítésként jön. Vizsgáljátok meg 
komolyan, hogy csak szellemi tartalma van-e, és szolgálja-e lelketek érlelődését. Nevezhető-e 
olyannak, amit Én adtam lelketek üdvösségére. 7859.

Ne fáradjatok el igazságomat képviselni. Ismételten mondom azoknak, akik tőlem kapják a tiszta 
igazságot. Magam választottam őket, hogy edényként szolgáljanak, amibe beleönthetem Szellemem



áramlásait. Egyszerű, szerény életmód, természetes viselkedés és alázatos odaadás jellemzi őket a 
túlságosan is nagy kegyelem iránt, amit kapnak. 8482.

Aki már szerzett magának némi szellemi ismeretet, használja ezt fel az igazság és tévedés 
próbakövének, kérdezze meg önmagától: mi a célja ennek a tanításnak, mit követ? Magasabb 
ismeretet akar közvetíteni az embereknek? A lényeket akarja nemesebbé tenni? Segítséget akar adni
az anyagtól való eloldódáshoz? Ekkor isteni eredete, és igazságként helyt állhat. 6782.

Nincs hitetek Bennem! Viszont Én értelmet adtam nektek. Megadtam a képességet, hogy valamit 
megfontoljatok. És e képesség erejével igazat tudtok adni Nekem, értelmetek erejével felismerhettek
egy olyan hatalmat, Aki életre hívott mindent ami körülvesz, és Akinek saját léteteket is 
köszönhetitek. 6720.

Tőletek, emberektől senki sem kívánja, hogy vakon higgyetek, mert az ilyen vakhitnek nincs semmi
értéke. Azonban használhatnátok értelmeteket átgondolni minden szempontból a tőletek 
megkövetelt hitet. Olyan eredményre juthatnátok a gondolkodással, ami elfogadhatónak tűnne 
számotokra. 7100.

Az ember helyeselje teljesen az elfogadott tanítást amiről meggyőződött bensőjében, anélkül hogy 
bizonyíték lenne a kezében. De ez a meggyőződés gondolati tevékenységének eredménye, 
állásfoglalás. Addig foglalkoztatta a tanítás, megértette az "érte" és "ellene" gondolatokat, amíg 
olyan nézetre jutott, amit meggyőződéssel képviselhet amennyiben nyilatkoznia kell. nyilatkozatra 
szólítják. 4017.

Az emberen múlik, hogyan viszonyul szavaimhoz. De nagy segítség, ha állásfoglalás előtt 
átgondolja szavaim értelmét. Amikor emberi gondolatanyagnak tekinti szavaimat valaki, és 
jóakarattal vizsgálja, hogy mi az értéke ennek, akkor gondolkodni kezd. És így helyes 
beállítottságra juthat Velem kapcsolatban. 8598.

Aki Értem akar tevékenykedni, annak valóban helyes irányba terelem gondolatait. Nem lesz 
szüksége embertársai utalásaira, akiknél nincs kizárva, hogy rossz tanácsot, vagy téves közvetítést 
adnak. Kapcsolódjatok Örök Atyátokhoz, kérjétek a helyes vezetést, és megérzitek akaratomat 
szívetekben, és követitek azt. Mindent vizsgáljatok meg, és a legjobbat tartsátok meg. 7787.

Minden gondolati kapcsolat a közelembe hoz, mert Én szellem vagyok, melyet a legkisebb 
egységben hordoztok magatokban. Ezért, ha szívetek mélyéből Hozzám kiáltotok, az a szellemi 
szikra hangja bennetek. Mindig közel vagyok hozzátok, de csak akkor érzékelhető, mikor 
akaratotok tudatosan tör Felém, és jelenlétemet kéri. Úgy éreztek Engem, hogy belülről áraszt el a 
nyugalom. 3681.

Egy ember sem kényszeríthető hitre, ezért lehetetlen úgy adni az isteni kinyilatkoztatásokat, hogy ne
lehessen kételkedni bennük. De akinek komoly a vágya a fölvilágosításra, aki előítéletmentes és 
komolyan vizsgál, az fölismerheti szavaimban az isteni kinyilatkoztatást. 6976.

Az ember mindig érezni fogja önmagán a társaitól kapott jó, valamint rossz gondolatok és 
cselekvések kihatását, s nagyon jól megkülönbözteti, mi boldogítja vagy károsítja. Tehát mindig 
szükséges mércét állítania, így saját érzése tanítja meg, mi a jó, és mi a rossz. Akiben megvan az 
akarat, hogy jól cselekedjen, az valóban nem jut téves gondolatokra. 4428.

Minden teremtési mű, kiegészítése a másiknak, és az egész szellemi és anyagi Teremtés egy 
felfoghatatlan szellemi komplexum, ami megváltásra vár. Az ember csak a legapróbb töredékét 



képes felfogni értelmével, tehát olyan magyarázatokkal kell megelégednie, amelyek csak elnagyolt 
vonalakban teszik érthetővé annak az értelmét és célját, ami teremtő kezeimből kikerül. 5621.

Ti emberek nem látjátok át, nem tudjátok helyesen megérteni Megváltó Tervemet, mert még 
lehatárolt a gondolkodásotok. De Én előre látok örökkévalóságokon át, tudom kihatását a legkisebb
eseménynek is, és látom, hogy mindig vannak lelkek, akik ezáltal magasabb érettségre juthatnak. 
Ezért engedjetek át Nekem mindent, és magatokban keressetek megértést mindenre. 7145.

Azt akarom elérni, hogy foglalkozzatok Velem gondolatban, mert akkor utat találok szívetekhez. 
Ajtót nyittok Nekem, amelyen keresztül beléphetek, hogy megadjam amire nagy szükségetek van. 
És mivel nem használok kényszert, ezért egyéb eszközöket veszek igénybe, amelyek Felém 
irányíthatják gondolataitokat. 6844.

Higgyétek: Én ismerem szívetek minden gondolatát. Így azt is tudom, mi hiányzik még belőletek és 
gondoskodom, hogy eljusson hozzátok. Ha olykor fájdalmasak is az eszközök amiket használok, a 
léleknek mégis a testi bilincsekből való szabadulást hozzák. 8400.
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