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II. MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A KÖNYVEK
TANULMÁNYOZÁSÁHOZ
(Mit olvassak, hol kezdjem, hogy fogok eligazodni, a végére jutni?
Egyáltalán: érdemes az időmet vesztegetnem?)
1. Szellemi tanítások= harmadik kijelentés
A felsorolt művek felbecsülhetetlen értéket képeznek, egyedülállóan teljes
és kimerítő választ adnak a fizikai lét-, és az örök élettel kapcsolatban
felmerülő kérdésekre a hitükben őszinte keresőknek és elmélyülni
kívánóknak.
Mennyei ajándéknak tekinthetők, hiszen a szó szoros értelmében újkori
kinyilatkoztatások, melyek szilárd alapot biztosítanak a mai ember számára,
fényesen alátámasztva a szentírás hatalmas igazságait és a keresztény
eszme páratlan nagyszerűségét és erejét. Áthidalják a hit és értelem
közötti látszólagos szakadékot, a legteljesebb választ adva az eddigi
filozófiák és bölcseletek által csak feszegetett, de megválaszolatlan
kérdéseire – (beleértve a lét és a megismerés alapkérdéseit is).
Ugyanakkor fontos leszögeznünk, hogy
· A hit nem tanulható könyvekből, mivel a hit Isten ajándéka,
kegyelmi eszköz, mely bennünk szunnyad mindaddig, míg a hívó
szóra felébredünk, - felekezeti hovatartozásunktól függetlenül. Ez a
felébredés a megtérés, mely nem köthető közvetlenül semmilyen
vallási aktushoz, formai cselekedethez. Ha tehát nem hajt a belső vágy
a hit megélésére, pusztán kíváncsisággal nem lehet eredményt elérni.
· Felekezethez tartozó testvéreink részére csak akkor ajánljuk e
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műveket, ha vágyat éreznek a mélyebb megismerésre, vagy
éppenséggel kihullottak valamelyik kévéből. Hitük őszinte és teljes
megélése esetén számukra szükségtelenek a fent említett könyvek,
hiszen a szentírás minden fontos igazságot tartalmaz, melyeket
megismerve és átemelve a hétköznapi életünkbe elegendő
világossággal léphetünk a túlvilági életbe….
· A hit nem azonos meghatározott formaságok gépies betartásával. A
hit maga átlépés az örök életbe, Krisztus megértése és követése a
hétköznapi életben. Emlékezés Istenre és az Ő ígéreteire, boldog
bizonyosság, a mennyország fényének kivetülése földi életünkre, a
legteljesebb valóság és igazság.
2. Hogyan kezdjük el e művek tanulmányozását
A felsorolt művek sokoldalúan tárják fel azokat a hatalmas igazságokat,
melyek a mai kérdező és gondolkodó ember számára egységes egészet
képeznek.
Ennek ellenére hús-vér emberek megismerésén, tapasztalatain célszerű
elindulni a magas szintű tanítások megértése érdekében.
· Az I. alatti bevezető alapművek közül Johannes Greber: Kapcsolat
Isten szellemvilágával c. könyv elolvasása nélkülözhetetlen, mivel
1. Bemutatja, hogy milyen törvények szerint történtek a bibliai
kinyilatkoztatások, mely törvények ma is érvényben vannak,
2. Személyes tapasztalatokkal alátámasztja az újkori kinyilatkoztatások
lehetőségét és hitelességét
3. Érthetővé teszi az emberi lét ellentmondásosságát, valamint a
szentírás jelentőségét
E mű elolvasása azért is különösen fontos, mert segítséget nyújt a kereső
ember döntéséhez a tekintetben , hogy haladhat e tovább ezen az úton, vagy
sem. Saját tapasztalatom (és mások tapasztalata) szerint ugyanis hatalmas
belső ujjongást és megvilágosodást érez az akinek ezen az úton kell
haladni, míg akinek nem szól, aggodalmat érezve a megtévesztés
szellemére gyanakodva fenntartással él és elveti a leírtakat. Számukra azt
ajánlhatjuk, hogy őszinte szívvel és odaadással tartsanak ki szeretett
felekezetük mellett, és éljenek az ott megismert igazság szerint.
Ismét hangsúlyozzuk: Hitet, meggyőződést ember nem adhat, mivel az az
Isten kegyelmi ajándéka. Ebből következően önmagában mit sem ér a
legbriliánsabb logikai okfejtés, ha nem szólal meg a szív és a lelkiismeret és
nem érezzük legbensőnkben a megtalált igazság fölötti örömöt és
boldogságot.
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3. A következő lépés
Johannes Greber könyvének elolvasása után már egyéni beállítottságunk
határozza meg a folytatást, de érdemes még bizonyos időt a további
bevezető művekre szentelni.(nem kötelezően)
Allan Kardec: Szellemek könyve c. mű meghökkentően izgalmas kérdezzfelelek formában, ismeretterjesztő stílusban, könnyen olvashatóan pótol sok
évszázados hézagot a hivő ember ismeretében a látható és láthatatlan
világról.
Grünhut Adolf: Tanulmányok a spiritizmus köréből c könyv lebilincselő
történetiséggel vezet végig bennünket azon a csodán, amit az isteni vezetés
tesz egy nagyon is világi, kissé öntörvényű orvossal – kiképezve őt a múlt
század második felében elindult egyedülálló szellemi kiáradás fogadására,
szervezésére. Teljesen gyakorlati tapasztalatok alapján a szellemvilággal
való kapcsolat lehetőségének és törvényszerűségének felismerésén
(médiumitás, magnetizmus, gyógyítás stb.) keresztül válik egy világi orvos a
magyarországi szellemi mozgalom alázatos és lelkes vezéralakjává, hiteles
és tudományos képviselőjévé.
Allan Kardec: Evangélium a spiritizmus megvilágításában c. könyv már jó
izelítést ad arról a szellemi frissességről , ami kitárul az evangéliumok
mélyebb megismeréséből. – mint ahogy az „új bor- új tömlő” evangéliumi
hasonlatban is megérinti lelkünket az örömhír nagyszerűsége.
4. És a folytatás…
A folytatás már teljesen egyéni ízlés kérdése. Ki-ki saját lelkülete,
megismerési vágya és belső indíttatása által meríthet a kincsesbányából,
mely pazar bőséggel, lenyűgöző gazdagsággal –minden emberi képzeletet
felülmúlóan- tanít, nevel, figyelmeztet, gyengéden biztatat vagy keményen
ösztökél a megtérésre, Krisztus követésére, az isteni kegyelem és szeretet
mérhetetlen jóságának felismerésére, befogadására és megélésére. Egy
nagyszerű jövő, új világ és remény bontakozik ki az élő hit mentén, mely
még hatalmasabbá és fényesebbé teszi a szentírás végtelen gazdagságát és
örök ígéretét. Még világosabbá válik a mindenség és ezen belül a földi világ
rendje és rendeltetése, valamint a keresztény eszme gyakorlati megértése és
megélése. Letisztulnak fogalmaink az örök szerető Istenünkről, az
életről, szenvedésről, kegyelemről, rendeltetésünkről és a láthatatlan
világról.
10 év tapasztalata valóságos megélése annak az ígéretnek, hogy itt a földön
már átmehetünk az örök életbe ….
Pécs, 2002.Karácsony
Reiner Ágoston
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áldozat Isten előtt.
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TITKOS TANITÁSOK I. KÖTET
Bevezetés.
Az anyag és erő mibenléte, a holt anyag életre ébresztése.
A szervező életerő működése. — A szellem viszonya az
anyaghoz. — A nemesfémek és drágakövek eredete.
A légköri elektromosság, mint a végítélet eszköze.
A testbeöltözés
1. Általános ismertetés.
A halál törvénye. — A lélek nyitott és rejtett képességei.
A nevelés óriási fontossága. — A túltelített asztrálvilág. — A testöltés hét rétege. —Az érzékiség, mint a testi
élet természettörvénye. — A legnagyobb ajándék
2. Hétköznapi és vasárnapi testöltések.

5. old.

23. old.

43. old.
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A belső és külső én. — Mi kényszeríti testbe a szellemet?
A hétköznapi és vasárnapi testöltések sémája. - A belső
és külső én összeolvadása. — A testöltések alól való felszabadulás.
3. A testöltések célja az egyéniség kibontakozása.
A szellem, a lélek, a „szép" fogalmi köre. — A lélek hét
oldala, hétféle törekvése, hétféle bukása (a hét főbűn) és
hétféle gyógyszere. — A vasárnapi testöltés jelentősége.
Összevont testöltések.

56. old.

4. A szenvedések szerepe a testöltések során.
A szenvedés kettős szerepe. — A misszió-szellemek
szenvedése.
A nő hivatása a fejlődésben. — A szerelmi törvénnyel való visszaélés. — A kegyelem értelmezése.

72 old.

AZ „EMBER" KAPCSOLATA A VILÁGGAL.
1. Az ember hatása az őt környező világra.
Az ember áldása vagy átka a természeti világnak. — Miért
nem cselekedhetik az ember magasrendűt ? — Az egész természeti világ a szellem járuléka. — Az embernek bukása
produktumait el kell fogyasztania. — Milyen fejlettségű
szellem hogyan hat a természeti világra?

84 old.

2. A. környező világ hatása az emberre.
A föld a többi bolygók salakjából alakult. — Az asztrológia. — A bolygók hatásai. — A periódusok. — Az „örök
kárhozat”. — Horoszkóp és megtérés. — A konstellációk
helyes kihasználása. — A fekete hatalom. — A gazdagság
jelentősége. — Áldások és felelősség.

104. old.

3. Az emberi test szférái. — Éterikus test.
Az éterikus test túlfejlesztése; a fakírok. — Miért nem
juthatnak a fakírok s általában a pogányok a 3. szféránál
feljebb? - A megtérés definíciója.

122. old.

4. A fantomokról.
130. old.
Az éterikus erők a halál után. — A fantomok szerepe a
testbeöltözésnél. — Felelősség a fantomokért. — A fantomok, mint szellemruhák. — A fantomok egyéb felhasználási módjai. — Fantomok megnyilatkozása spiritista üléseken. A periszprit feloszlása. Betegségi hajlamok a fantomokban.

Titkos tanítások - I.

17

A BŰN.
Van-e a bűnnek önálló lényege?
A „Van" és „Nincsen" fogalma. — A hazugság a „Nincsen" materializációja. — A „Nincsen", a bűn és a szenvedés lényegbeli azonossága. — A szellembukás a „Nincsennek" „Vanná" tétele. — A szabad akarat első jelentkezése.
Az anyagi természet a szellemnek a lelken keresztül történt kivetítése. — Miért kellenek a tömegkatasztrófák? —
A „becsületes ember" áldása a földnek.
2. A bűnök és a betegségek összefüggése.
A hét természetes ösztön és ezek ellen az ember hétféle
vétkezése. — Ütközések a testi és a lelki életben. — A jó
és rossz elvek viszonthatásai. — A elfogadott jó hatásai
az utódokban. — A vétkek következményei: betegségek.
Az l—2. szférák szellemei mind betegek. — A delejezés
gyógyító hatásának magyarázata. — Az öngyilkosság.
Krisztus megváltó munkájának értelmezése.
I. rész.
Az Isten célja a földdel. — A Genezis értelmezése. — A
szellemek életre ébredése előtt nem volt szférája a földnek.
A kiválasztott nép. — Az Úr munkája megszületése
előtt. Miért kezdte az Úr földi munkálkodását csak harminc éves korában? — Halála után negyven napig a szférákban. — Az úrvacsora misztériuma.

146. old.

168. old.

201. old

II. rész.
Az anyag titkos élete. — Az anyag hatalma az ember fölött. — A föld anyagának élete. — Az anyagba dermedi
szellemek. — A tudatos és a tudattalan fogalma. — A főbűnök kialakulása. — A megváltás misztériuma. — Az
utolsó ítélet. — Az újjáalakult föld természete.

216. old.

III. rész.
Az önsanyargatás értéktelensége. — A fejlődés eleme a
szabadság. — Mózes és Krisztus törvénye. — A sátán és
a „külső sötétség"
.
IV. rész.
Jézusnak a sátán által való megkísérlése. — A test kísértése. — A lélek kísértése.

229. old.

238. old.

Titkos tanítások - I/ II.

18

VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
1. A szellembukás magyarázata.
Az ősbukás oka — eredmények elérése után való túlzott
törekvés.

251. old.

2. A szerelemről.
Az érzékiség, mint a szeretet forrása. — A szerelem a lélek virágzása. — A házasság szent háromszöge. — Házasságtörés, mielőtt a felek egymást ismerték volna. — A házasságtörés végzetes következményei életek során keresztül. — Az érzékiség túlhajtásának gyászos eredményei. —
Az önmegtartóztatás. — A duálszeretet kifejlődése.

260. old.

3. A mágiáról.
Az asztrál világ tartalma. — Az exteriorizáció veszélyei. —
Miért tiltja Mózes a „nézők"-höz való fordulást? — A test,
mint a fekete erők közvetítője. — A fehér erők hatalma.
— Az igézet. — Mágikus kapcsolatok. — A spiritizmus is
mágia.

294. old.

4. A médiumitásról.
A ki nem használt fantom, mint a gépies médiumitás előfeltétele. — A különböző médiumitások. — A médiumitás
legtökéletesebb fajtája. — A test különböző részei, mint
másfajta szellemek kapcsolódási pontjai.
5. A táplálkozásról.
Jó hússal és szeszes itallal nem élni. — A tejnek, mint
tápláléknak lelki háttere. — A nyerstáplálkozás és a gyümölcsök. — Az állatok ölése és a hitetlenség.

308. old.

315. old.

TITKOS TANITÁSOK II. KÖTET
Bevezetés.
Az ösztön eredete. — Elemi szellem. — Az elemi szellemek
tulajdonságainak kibontakozása. — Az Istennel való összeköttetés célja. — A teremtés analógiája. — A szellemek fokozatos süllyedése. — Miért kell a jobbnak többet szenvednie a földön? — Minden jogtalan előny megtermi a maga
szenvedését. — Mikor éri el a szellem a tökéletességet?

3. old.
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A SZELLEM TESTEI.
1. Lelki-testek.
I.
Szellem, erő, anyag. — Lélek-fluid. — A szellem az élet forrása. — Párhuzam az Isten és a szellem között. — A szellem bukása. — Üj életre ébredés és a szervező életerő. —
Fantóm. — Emberi test. — Lélek. — Lelki test-periszprit. —
Éterikus test-idegszféra— Az asztrál- és mentáltest kibontakozása. — Állapotvilág. — Kauzáltest. — Szellemi test. —
A tér és idő sémája.
II.
A latens erők felfelé haladása. — Egyéni tulajdon-e a lélek?
— Világlélek. — A fantomok definíciója. — Az erők felhasználása. — A második halál. — Magasabb szellem testöltésének módja. — Mi az életszalag? — A vállalt feladat
kényszerítő törvény. — A hit, mint fundamentum és megváltó tényező.
2. Az idegszféra.

19. old.

32.old.

45. old.

I.
A „lelki természet", mint egyéniség. — A szellem teremtőképessége. — Hatások a mentál- és asztrálvilágban. — Az
idegszféra keletkezése. — Az idegélet tengődése. — A jövő
találmányai. — Az idegszféra tartalma. — Az önzésből eredő
betegségek, — A más szenvedése a mi idegszféránkra hat.
— Őrültség. — Az ásványi delej és egyéb gyógyhatások. —
A narkotikumok. — Az idegszféra megbetegedésének okai.
— A természetes gyógymódok. — A delejezés.
II.
65. old.
Miért meggondolatlan az ifjúság? — A vasegészségű emberek. — Az alantas szellem mennyországa a földi élet. — A
lelki testek összetartozása. — Miért boldogabb a fejlettebb lélek? — A fejlettebb szellem bukásának súlyos következményei. — Betegséggel terhelt korszakok és világrészek. — Mi
a mámor? — Az idegszféra elfajulása. — Az emberi társadalom dekadenciája. — Az anyagiak után való kapkodás :
erőpazarlás.
3. A szellem kibontakozásának útja.
Mikor ébred fel a szellemi öntudat ? — Meddig marad a
szellem fluidáris állapotban? — A fantomok fejlődése. — A
lelkiismeret definíciója. — Az ütközések célja. — Kik vannak elkészülve az Úr második eljövetelére? — A csodavá-

76. old.
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rók. — A naponként való áldozat. — A „keskeny út". —
Termékeny hétköznapok. — A sorsokat intéző éteri rezgés.
Az örök jó diadala.
A LÁTHATÓ ÉS A LÁTHATATLAN EMBER
1. A lélek nyílt és rejtett tulajdonságai.
A teremtett szellemben egész jövője benne van. — Mi az elfajult természet? — Mi hívja a szellemet a fizikai létbe, s
mi hajtja a tökéletesedésre? — Mi az önzés? — Hol kezdődik a boldogítani tudás ? — Hogyan szoktatja rá a Gondviselés a szellemet a lemondásra? — Amivel mást boldogítok, azzal őt megvásárolom magamnak. — A vágyak váltakozása. — A szenvedéseknek csak didaktikai céljuk van. —
A lemondás igazsága.

94. old.

2. Az öntudat különböző rétegei.
Nappali én, tudatalatti és tudatfeletti én. — Az egyes testöltésekből keletkezett ének. — Minden testöltés új út kezdete. — Az elmúlt én, mint a jelen én céljainak ösztönzője.
— Miért hozza meg az átaludt éjszaka sokszor a problémamegoldását? — Miért vannak zárva a különböző tudatok?
A kauzáltest kibontakozása. — A kegyelem hivatása. —
Az őrszellemek szerepe. — A szellemek hierarchiája a szférákban. — Jákob lajtorjája.

110. old.

3. Az álomélet.
A jó alvás kellékei. — A tudat mögötti gátlások. — A lélek világa nem elhatárolt. — Viszonthatások az asztrál- és
mentálsíkon. — A szférák áthatolhatatlan válaszfalai. — Az
álmatlanság lelki és testi okai. — A szenvedők és szenvedtetőik. — Betegségek lelki okokból. — A legbiztosabb módszer.

126.old.

4. Az őrszellemek és védenceik.
141.old.
Az őrszellemek az Isten kegyelmének hordozói. — Az őrszellem kapcsolata védencével. — Magasabb- és alacsonyabbrendű őrszellemek. — Az őrszellemek készítik el a csoportok
fejlődésének tervvázlatát. — Egy-egy hibás lelki oldal kijavítására sokszor 3 - 4 testöltésre van szükség. — Az őrszellemek névtelenek. — Az álomvilág. — A földön a szellemnek vagy a jóban vagy a rosszban kell fejlődnie. — Az
egyéni fejlődés tervvázlata. — Egy földi élet alatt nagyobbat haladhat a szellem, mint évszázadok alatt a szférában.
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Miért tudnak az utolsó óra munkásai többet elérni? —
Az utolsó idők előre vetett árnyéka. — A meggyújtott
gyertyák.
HATÁSOK ÉS VISZONTHATÁSOK
1. Az ima hatása.
Müller György. — Magasabb szellem alacsonyabb fantomban. — A megtérés hatása az asztrális, mentális és a fizikai világra. — Még az időjárás is az emberek érzésvilágához igazodik. — Isten törvényei a lélek természetének megfelelő igazságok. — A magasabb rendű elvvel beoltott lélek.
— A lélek az új testöltésben már az előbb elfogadott elvben ébred fel. — A tömeglelkek miért nem képesek hatni
a környező világra? — Az alsóbbrendű természet legyőzése
maga után vonja a hatóerők óriási megnövekedését. — Az
egymásért való imádkozás hatása. — A magasabb rendű érzéshullámzás legyőzi az eshetőségeket. — Az átok hatása.
A visszatérő átok.
2. Fogadalom és igézet.
A fogadalom értelmezése. — A kötelmek. — A fogadalom
visszahatása. — Az igézet. — Az átok. — A rossznak jóval
viszonzásából eredő hatások. — A passzív erők hatalmasabbak az aktív erőknél. — Minden hatás igézet. — Szabadulás az igézet alól.
BÜNBOCSÁNAT ÉS KEGYELEM
1. A bűnbocsánat misztériuma.
A bűn, mint az isteni szervezet betegsége. — A bűnbocsánat mértéke. — A földi lét történései az örökélethez viszonyítva. — Mi az igazi szolgálat? — A naponként való áldozat. — A jócselekedetek, mint az elbizakodás forrásai.
Hogyan lesznek az utolsókból elsők? — Kik előtt marad
titok a kegyelem ? — Krisztus az egyetemes karma feloldója. — A világ vége.

160. old.

179. old.

188. old.

2. „Valakiknek megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak 206. old.
nekik; akiknek megtartjátok, megtartatnak". (Ján. XX. 23.)
Kiken nem lehet segíteni ? — Visszaélés a bűnbocsánattal. —
A szeretet első foka a lemondás. — Mi az egyetlen szilárd
pont a teremtettségben ? — Isten sohasem büntet. — Az
élet tükre. — A föld az ember, az ember a föld. — Mikor
szabadul az ember a földről? — A szellem ragyogó felemel-
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kedése. — Amikor nem lehet, és amikor meg kell bocsátani.
A megbocsátás ezoterikus értelmezése. — A mennyei Ember. — A bűnbocsánat analízise. — Mi vádol be az Úr előtt ?
3. A megváltás titka.
224.old.
A régi és az új igazság. — Felelősség a mások lelkéért. —
Mi képesít a boldogságra ? — A vezeklő életek. — Nemzetek
fénykora és elhanyatlása. — Krisztus eszméjének megváltó
hatása. — Kiknek nem árt a halál? — A feltámadás titka.
Isten országának értelmezése.
AZ ÁLDOZAT
1. Az áldozatról általában.
Az áldozat keletkezése és fogalma. — A bálványok szellemi
háttere. — Az áldozat, mint tisztulási eszköz. — A missziószellemek áldozata. — Alacsonyabb- és magasabb rendű áldozat. — Krisztus áldozata. — Az áldozat, mint a szellem
színvonalának fokmérője.

236.old.

2. Az „isteni igazság" misztériuma.
251. old.
Az Igazság „kérlelhetetlen" szentség. — A „Törvény" igazsága és a „Kegyelem" igazsága (isteni igazság). — Karma
és jóvátétel. — A „karma", mint a kegyelem eszköze. —
Az áldozat, mint új erőforrás. — A bűn az életet megszűkíti. — A korszellemek reprezentánsai. — Az igazi megtérés értelmezése. — Az „áldozati bárányok". — A múlandó
ember megszűnése és a szellemember megszületése. — Mikor
érik meg a lélek az áldozathozatalra?
3. Isten áldozata.
267. old.
Miért adta Isten a szabad akaratot ? — Ádám bukása. — Az
engedelmesség szükségessége. — Az engedetlenség vaksága.
Isten az emberben. — Isten üzenete minden egyes lélek számára. — Isten fájdalma és szomorúsága. — Isten áldozata
Krisztusban. — A szenvedés mint engesztelő eszköz, — Miért
késnek Isten áldásai? — Az örök áldozati oltár. — „Test és
vér nem veheti az Isten országát". — A bűnök elenyészésének titka. — Akik „kívül" maradnak. — A megtérés definíciója.
Befejezés.
A lehanyatló korszak. — Az uralkodó eszme. — A bűnbocsánat takarója. — A szent tűz átalakító hatása. — Az új

285. old.
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reformáció. — Az Eszme sorsa. — A hit és a tudomány
harca. — A spiritizmus világossága. — Az új haza.
TITKOS TANITÁSOK III. KÖTET
Bevezetés.

3. old.

A Lélek indíttatása. — Az erősebb lelkek hivatása. — Mi a
bizonyság arra nézve, hogy a szellemek megnyilatkozásai
megfelelnek az igazságnak? — Igazi-, és álalázatosság. —
Hogyan válik vétekké a szellemvilággal való kapcsolat? —
Különbség a spiritista és nem spiritista között. — Az
eljövendő nemzedék meghódítása.
Örökkévalóság és teremtési korszakok

15. old.

Idő és „állapot". — A szférák és világok keletkezése. —
Visszatérés Istenbe. — Új teremtési korszak. — A fejlődés
fogalma. — A boldogság érzése a fejlettségi fokozattól függ.
— Mi az örök értékű áldozat? — A földi erők felszabadítása.
— Az eszményi szeretet: az áldozat. — A szeretet eggyé tevő
hatalma. — A két véglet. — Amikor a lélek szellemmé válik.
— A szellem maradandó építkezése. — Az isteni gondolat
kiteljesedése a lélekben. — A tökéletes szellemek
értékegysége. — Az örökkévalóság „lejáródása". — A tiszta
szellemek közt nincs fokozati különbség.
A SZELLEMI SZOLIDARITÁS MÉLYSÉGEI.
1. A duálszeretetről.

35. old.

Ádám és Éva allegóriája. — Mitől szenved csorbát a duálszeretet? — Az adó-fél bűne és az elfogadó-fél hibái. — A nő
a keleti vallásokban. — A nő felemelkedése az anyai
szereteten keresztül. — A duálfelek találkozásai. — A duálok
haladása együtt sokkal gyorsabb, mint külön-külön. — A
keleti ember tévedése. — A keleti ember felfogása előtt zárva
van a magasabb szellemvilág. — Házasság és önmegtartóztatás. — Szeretet és zsenialitás. — Isten minden
áldását a jóknak szánja.
2. A hasonló lelki természetek összetartozandóságáról.
Az egyszerűség szükségessége. — A lelkeket összekötő titkok. — A jelen korszak vezető elve. Az egymásra-találás
boldogsága.

53 old.
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3. A nő és a férfi szerepe a fejlődésben.

60 old.

A nő elfogadó hivatása. — A szellemek befolyása. — Az
álomélet és a napi tudat. — A nő érzelmi, a férfi értelmi lény.
Az anyaság óriási lelki fejlesztő hatása. — A férfi elhibázott
törekvései a nővel szemben. — A hűtlenség oka. Amikor a
lélek veszi át a vezető szerepet. — Az egyéniség
kibontakozása. — A harmóniában való egyesülés. — A teljes
felszabadulás. — Az anya magasztos hivatása.
4. Törvényes és törvénytelen házasság, törvényes és törvénytelen
gyermekek.
73 old.
A házasság benső és külső kellékei. — Minden ember testvére
egymásnak, akárhogyan született is meg. — Miért ragadják
meg a szellemek a törvénytelen testöltés lehetőségét is? — A
gazdagság és szegénység viszonya egymáshoz. — A testöltés
okszerű rendezése.
5. A szeplőtlen fogantatás misztériuma — Mária.

81 old.

A LÉLEK ÉS TEST VISZONYA. MÉDIUMITÁS. Az
Istentől kiválasztottak a testben is s z e l l e m e k maradtak.
Dávid király a Szabadító ősatyja. — Dávid leszármazottai a
Szabadítót váró, kiválasztott, tiszta fluid; Mária ennek a
virága. Az utódok iránt való kötelesség.
A házasság szellemi rendeltetése. — Mária az emberiség
vágyálmának megvalósulása. — A szeplőtlen fogantatás.
Minden szolgáló léleknek Mária erényeibe kell felöltöznie. —
Mária mennyei öröme és határtalan szomorúsága. Mária az
emberiség pártfogója.
1. A halálról.

95 old.

A meghalás azért szükségszerű, mert az élet formáinak
megépítésében az ellentétnek is része van. — A halál törvényével szemben csak a hiten felépülő igazság állhat meg.
Hogyan érzi magát a lélek a hirtelen halál után?
2. A mcdiumitásról általában.
A médiumitás lényegéről és veszélyeiről. — A médiumi
megnyilatkozások helyes értékelése. — Az intuitív
médiumitásról. — A gépies médiumitásról. — A kóbor szellemek. — A célok, amikért a szellemek megnyilatkoznak.

98 old.
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3. A médiumitás részletes ismertetése.
I.

106 old,

A médiumi megnyilatkozások akadályai. — Óvatosság a
médiumi megnyilatkozásokkal szemben. — A kíváncsiság
zavaró hatása. — Csak teljesen nyugodt lelkiállapotban
tanácsos ülést tartani. — A médiumnak módjában áll elutasítani, vagy magához vonzani a közelében levő szellemet
II.

112 old.

A médium lelki struktúrája. — Intuitív és gépies médiumok.
— A szellem és a médium tudatának váltakozása. — A túlzott
kritika bénító hatása a médiumra nézve.

III.

117 old.

Isten mindenkor az emberi lelkeken keresztül szólott. — A
sátán küzdelme Isten ellen. — Külső és belső értékek. — A
haladásban való megállás szüli a nagy aktivitást. — A
megcsontosodott körök és médiumok eltévelyedése. — A
gyermeki hit szükséges volta. — Aki szolgálni akar, legyen
alázatos. — A médiumitás kétféle veszélye.
A BÖJTÖLÉS MÁGIKUS HATÁSA.
1. A böjt fogalma és alkalmazása.

129.old.

A test a természeti világ tükörképe. — Hogyan válnak a
testi szükségletek lelki vágyakká? — Visszaélés a termé
szeti ösztönökkel. — A böjt helyes értelmezése. — Vissza
élések a természetes ösztönökkel. — Mikor áll be a böjtölés
szükségessége? — Az asztrálerők kifejlesztésének veszé
lyei. — Éljetek okosan!

2. Az irányított böjtölés.
A böjtölés fogalma. — Kiknek nem tanácsos böjtölniök?
— Böjt és imádkozás. — A másokért való böjtölés. — Böj
tölés betegért. — Böjt és karma. — Az egyszerűség a lélek
szabadsága. — Delejezés és karma. — Az ütközések célja,

138.old.
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ISTEN NAGYSÁGA.
1. A kegyelem ereje.
147.old.
Ha már önmagunkból nem tartunk meg semmit, akkor az Isten Lelke
irányit bennünket. — Az ember kötöttsége és rögzített elvei. — Isten
határtalan jósága. — Az engedelmesség szükségessége. .
2. A legrövidebb út.

155 old.

A természeti világ is várja, hogy a megromlott elvektől
megszabadulhasson. — Akik a testben csak valamit is
megvalósítanak, a szellemvilágban nagy gazdagságra ébrednek. — Minden szenvedést megér a hittel végigélt földi
élet. — Életprogramra.
VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
A terméketlen fügefa példázata.

162 old.

A terméketlen fügefa a hitetlen világ szomorú jelképe. — Az
elmaradt csodatétel megdöbbentő mélységei. — A dús
lombok jelentősége. — Minden léleknek fizetnie kell az
életért. — Az Isten Fiával való találkozás kiszámíthatatlan
eredményei. — Hogyan válik a jelentéktelen lélekből
élettényező?
A 7-es és a 12-ős szám jelentősége.

179 old.

A teremtés 6 napja s a 7. a megnyugvásé. — Jákob 12 fia és
Jézus 12 tanítványa a 12 szellemtípus reprezentánsai. — A
hétköznapi és vasárnapi testöltések 7-es száma. — Egy
örökkévalóság lejáródása és egy újnak kezdete.
A „mesterek".

194 old.

Vannak-e „mesterek"? — A keleti tudomány. — A „mesterek" és az őrszellemek. — Az üdvösség legrövidebb útja. —
A jövő szellemi iránya. — Krisztus igazsága és a keletiek
igazsága. — Hogyan juthat a lélek magasabb rendű
képességekhez?
Befejezés.
Az intuíció kibontakozása. — A lélek érzékenysége elmúlt
ütközések következménye. — A testi élet a lélek javításra
szoruló állapotát reprezentálja. — Az egyén fejlettségének
fokmérője. — A hasonló lelki természetek találkozása. — Az
érzelmek múló játéka. — Krisztus az Üt.

214 old.
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MAI KOR VALLÁSA
Előszó …………………………………………………………….
Bevezetés …………………………………………………………..
I. Kezdet ……………………………………………………………
II. Testet öltés ………………………………………………………
III. Emberek ………………………………………………………..
IV. Szellemek ………………………………………………………
V. Isten……………………………………………………………….
VI. Megváltó …………………………………………………………
VII. Szeretet …………………………………………………………
III. Duálok, házasság, gyermekek …………………………………..
IX. A föld és a többi bolygók ……………………………………….

3
5
8
13
31
49
77
83
100
121
157

DUÁLTÖRVÉNY
A kiadók előszava ………………………………………………….. 3
A „Névtelen szellem" előszava ……………………………….…..

16

Bevezetés …………………………………………………………… 22
Az ember az ütközésekben mindig önmagával találja magát szemben. —
A lélek fogyatékosságai a másik teremtett lény lelkéből nem pótolhatók.
— A szeretet, ha az csak a külsőből ered, könnyen gyűlöletté alakul át.
— A teljes boldogság csak a tökéletességgel érhető el. — Miért kell a
szellemnek emberré lennie? — Az ember élete: ütközéseknek kitett
alkalom. — Sohasem szabad az embernek mástól várnia a boldogságát,
hanem az önmaga lelkében tátongó hézagokat Isten világosságával kell
betöltenie. — Minden, ami a földi világban szép és jó, magasabb világok
levetített árnyéka. — Akik már a földön szellemi életet élnek, azokra
nézve a külső burok már itt köddé válik. — Míg a szellem a duálszeretet
állapotára meg nem érik, addig a lelkében mindig hiányok mutatkoznak.
— Bűn, őrültség, „idegesség". — A bűnös természet szakadatlan „tenniakarása". — A gonosz emberek a környezetüket is „idegessé" teszik. —
A Gondviselés összekapcsolja a jót a gonosszal, hogy az áldozat ereje
megtörje a bűnt.

I FEJEZET. A dualizmus egyetemes érvényesülése …………………….
A kétféleség, a duáltörvény minden dologban érvényesül. — Az élet

36
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törvénye, hogy önmagából mindig tökéletesebbet hozzon létre. A duál
viszony legalsóbb rendű megnyilatkozása az érzékiség. — A szerelmi
érzés lassú kibontakozása. — A duálok, ha fejletlenek, kevésbé férnek
össze, mint a nem duálok. — A fejlődés útján előrehaladt duálok
találkozása mindig áldása a földnek.
II. FEJEZET. összekötő ismeretek …………………………………. 48
Az érzékiség a szerelmi élet burkolata. — Milyen határig nem bűn az
érzékiség? — A szenvedélyek korlátlanságra törekvésének titka. — A
fejlődéssel párhuzamosan növekvő gátlások az érzékiséggel szemben.
— Az érzékiségből való kiemelkedés útja. — Amit a lélek megismert,
az a lelkiismeret törvényévé válik. — A nő alárendeltsége a keleti
népeknél. — A szerelmi érzés tisztulása. — Ha a női duálfél
alacsonyabb színvonalon van, akkor az a férfira nézve lehúzó hatású;
ha magasabban van, akkor a férfi haladása tüneményesen gyors. — Mi
az oka egyes nők akaratnélküli önalárendelésének? — Aki már a
duálfelével találkozott, annak haladása meggyorsul.
III. FEJEZET. Felelősség a duál törvényben ……………………….. 71
A házasfelek a gyermeknemzéssel az élet nagy titkába nyúlnak bele, s
ezzel kötelezettséget vállalnak Isten előtt. — A házasság felbontásának
kivételes esete. — A házasféllel szemben elkövetett minden bántalom
a duálféllel leendő összekapcsolódást hátráltatja — A szeretet egyetemes
kiegyenlítő hatalmasság.
IV. FEJEZET. „A férfi sorsa a nő" ……………………………….

83

Minél jobban áthatja a lelket az Istenhez való ragaszkodás, annál
biztosabbak a megérzései. — A fejlett szellemek szeretete azért
rendíthetetlen, mert egymásban Isten Lelkét szeretik. — A férfi meg a
női lélekfél addig, míg alacsony fokozaton áll, csak az érzékiségben
tudja kifejezni az összetartozás érzését. — A fölfejlődés útján a felülről
eredő értékeket mindketten a n ő i f é l e n k e r e s z t ü l kapják. — A női
szellemek színvonala mutatja egy-egy embercsoport szellemi fokozatát. — A keleti népek elmaradottságának oka: a nők aláértékelése. —
Az alacsonyabb rendű világokon nagyon könnyű, a magasabb rendűeken
nagyon nehéz a testöltés törvényébe bejutni. — A nő lelkén áramlik
keresztül a fejlődés folyama. — Miért nem tudja magát kivonni a férfi
a nő befolyása alól? — A férfi kétféle nőtípusa. — Az ideális nő
hivatása a férjjel, apával, esetleg nagyapával szemben. — A férfi
érdeke, hogy a vele összekapcsolt nő minél magasabb szellemi
fokozaton álljon. — Mindenki a duáljáért munkálkodik, aki a házasságban
kifogástalanul betölti hivatását, bárki legyen is az élettársa. — Az a férfi, aki
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megbecsüli és szereti a házastársát, sokkal gyorsabban halad előre, mint aki a
tudományokkal vagy az aszkézissel töri-zúzza magát. — A szeretetben leélt
házasélet mindkét fél duálértékét óriási módon megnöveli. — Az ilyen
házasélet után a férfiszellem bölcsebbé, higgadtabbá, lágyabbá lesz, s így
könnyebben megérzi és megtalálja a duálját. — A férfi ebben a
kiegyenlítettségben bizonyos semlegességre tesz szert, s így magasabb
rendű egyéniséggé fejlődik. Ez az útja a fennkölt és ragyogó élet elérésének.
V. FEJEZET. Lelki semlegesség …………………………………….

95

A semlegesség helyes értelmezése. — Az aszkézist hiába erőlteti az, aki
lelkileg nem jutott el a semlegességig. — A külső megjelenési alak a
legritkább esetben van összhangban a belső fejlettséggel. — A
szegénység és egyszerűség mint életkeret a legkevésbé akadályozza a
szellemet a saját értékének kifejezésében. — A papok és a nőtlenségi
fogadalom. — Igazán hivatásának élő pap csak az lehet, aki a lelki
semlegesség fokozatát elérte. Ez a szent semlegesség és szent papság.
— Akik önmaguk túlértékeléséből vállalkoznak a semleges életre,
azok elbuknak. — Legyetek Isten igazságának szent papjai!
VI. FEJEZET. A duálérzés, mint a végcél elérésének tényezője...110
A semlegesség és a házasság. — Miért tévesztik el egymást a lelkek a
házasságban? — Az egymással találkozó duálfelek annál mélyebb
nyomot hagynak egymásban, minél fejlettebbek. — A bűvös kulcs. — A
megpróbáltatások a fejlődés minden állomásán ott várnak az
emberszellemre. — Isten személy szerinti kegyelme van mindazokkal,
akik benső fejlettségük folytán már fel tudják fedezni magukban a
hibákat. — A lélek átalakulása csak belülről következhetik be. — A
lélek célja: a Krisztushoz való hasonlóság. — A duálok együttes
eredményei sokszorosan felülmúlják azokat az eredményeket,
amelyeket külön-külön érhettek volna el.A teremtőerő fogalma. —
Maradandót csak az egymásra talált duálok alkothatnak, s igazi
boldogságot csak ezek élvezhetnek. — A régi keresztény elgondolás
puritánizmusa. — Az igazi szeretet nem azt nézi, hogy neki
szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon másoknak.
VII. FEJEZET. Házasság és szerelem …………………………..123
A duálok csak akkor ismerhetik föl egymást, ha megszabadultak
hibáiktól. — Ha a duálok egyszer összekerültek, s azután ismét
szétválnak egymástól, a lelkűknek azon a a részén, amelyen össze
voltak kapcsolva, állandó hiányérzetet éreznek. — Újabb, téves
szerelmi ébredések a régi emlékekből. — A szerelmi érzés is azé, aki
adja, nem pedig azé, aki kapja. — A „higgadt mérlegeléssel" kötött
érdekházasságok. — Az anyagias felfogás a duálok találkozásának
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legfőbb gátja. — A bűnök, mint a szerelmesek közötti drótsövények. —
Ezeknek az akadályoknak elhárítása. — A duálérzés kifejlődésének
legfőbb feltétele: m e g k e l l s z ű n n i e a s z e r e l m i é l e t b e n a
változatosságnak, s a két fé lne k egyenlő jogokka l k e ll
b ír n i a . — A testi életben mindenki Isten kegyelmét élvezi. — Az
isteni Gondviselés által nyújtott segédeszközök a testi életben való
érvényesülés érdekében. — Akik ezzel visszaélnek, azok megcsúfolják
az Isten kegyelmét. — Ezeknek lelki nyomora a duáltörvénvben. — A
duáljukkal találkozott szellemek nemcsak gyorsabban haladnak, de
többet is szenvednek, főkép a női szellemek. — A két duálfél
összekapcsolódásának egyes esetei. — A duálok megismétlődő
együttélésének boldogsága. — A vezető szellemek hatásának mikéntje
a földi emberekre. — A szellem érzésének, gondolatának és akaratának
definíciója.
VIII. FEJEZET. Elfajulások ……………………………………………..144
A szerelmi érzés elfajulásának különböző okai. — A szerelmi érzéssel
való visszaélés és taktikázás kárhozatos következményei az
öregkorban és a szellemi életben. — Örök értékű és múlandó értékű
munkálkodás. — A különböző munkák egymásrautaltsága. — Hogyan
jutnak észrevétlenül a testöltésbe a gyarló lelkek? — Fogyatékosságuk
következményei a szerelmi életben. — A hasonneműek összeköttetése.
— Az érzékiség fokozódása a kielégítetlenség folytán. —
Elbátortalanodás a szerelmi életben. — A tüzes fluidgömbök. — Lelki
és szervi elfajulások. — Mik az okai, hogy a női lélek kevésbé van
kitéve az elfajulásoknak? — Az anyaság lelki áldásai a nőkre nézve.
— A hippokrata társadalom és a leányanyák.
IX. FEJEZET. A női lélek ………………………………………………..154
Az embert nem az értelmi, hanem az érzelmi világának a fejlettsége
kvalifikálja. — A férfi és a nő egységében a női elv a tartalmi rész, a
férfi-elv pedig a külső burok. — A férfi és női elv nem lelki, hanem
szellemi princípiumok. — Az érzelmi világon keresztül sokkal
könnyebben fogadunk el valamit, mint az értelmin keresztül. — A női
elv szerepe a Megváltó testbeöltözésénél. -— Megtérés nélkül a duálok
nem találkozhatnak. — Duálszeretet és anyai szeretet. — A nő szeretete
mélyebb és önzetlenebb, mint a férfié. — „A férfi sorsa a nő" — a
szellemi fejlődés szempontjából is igaz. — A női lélek a hit, remény és
szeretet tartálya. A szeretet igazság nélkül, és az igazság szeretet nélkül
eltéved. — Az alázatos női lélek — még ha egészen jelentéktelen
helyzetben él is — jobban gazdagítja a világot, mint a gőgös férfi,
bármily magasan áll is értelmileg. — A jó nők az emberi társadalom
igazi fenntartói. — A női lelkek munkája a szférákban a
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csalódottságukban gyötrődő férfilelkekkel szemben. — Valamely világ
fokozatát a rajta élő nők átlagos színvonala adja meg.
X. FEJEZET.
A duálérzés lassú kibontakozásának nehéz időszaka …………….170
Minden szellem helye üresen áll Istennél, de mindenki csak a saját
helyét képes betölteni. — A hasonló lelki természetűek vonzódása
egymáshoz. — Az érzéki túltengések féke a betegség, az érzelmieké
a csalódás. — A megérző fluidok kibontakozása. — A szimbólum definíciója. — A megérző fluidok és az igazi médiumitás. — Akinek a
megérző fluidjai kifejlődtek, annak az életcélja a testben is csak
szellemi lehet. — A duálfelek összekapcsolódása a földi életben. — A
nő lelkileg nagyobb, mint a férfi. — A fejlődés törvénye a nő által
viszi előre az emberi nemet. — A női természet kilenchónapos
periódusai. — A férfi a saját romlását idézi elő a nő szenvedtetése
által.
XI. FEJEZET.
Egyszerű, józan, becsületes élet a duálérzés
kibontakozásának melegágya ……………………………………………..181
Ne akarjon az ember szent lenni, míg az Isten meg nem szentelte. — A
kötelességteljesítés a családban az érzéki fluidok szellemesítésének
legegyszerűbb és legkönnyebb módja. — Az Isten az emberre a
továbbteremtés nagy misztériumát ruházta. — Ha a házasfelek nem
szeretik egymást, akkor a gyermekeik külső és belső
fogyatékosságokkal születnek. — A fejlődés útján Isten nagysága és
jósága mind világosabbá válik a szellem előtt.
XII. FEJEZET. A beteljesülés felé ……………………………………186
A duálfelek találkozásuktól fogva magasabb törvény alá kerülnek,
amely őket sokkal szigorúbb mértékkel méri. — A találkozás nyoma
az elválás után mint égő seb marad vissza a lelkűkben. — A duálok
egymásra találásától fogva az érzékiség elveszti velük szemben a ható
törvény erejét. — Ettől kezdve a haladásuk rohamosan meggyorsul. —
Ha újra testet öltenek, mindig áldást hoznak a föld számára. — A
beteljesedés útja.
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KÁRMA ÉS KEGYELEM
Bevezetés. A lelki hajlék felépítése ........................................... 5
A kegyelem helyes értelmezése. - Az anyag, amiből a lelki
hajlék felépül. - Korunk túlérzékenységének forrása. -A lélek előrelendítő hatalmai. -A tudatalatti visszaemlékezések
hatásai. -A lélek a világ tükörképe. -A szenvedés a bűn orvossága. - A földi élet olyan a szellemi éleihez képest, mint
az álom a napi tudathoz képest. - Miért nem szabad haraggal nyugovóra térni? -A harag az épülőfélben lévő lelki hajlék robbantó bombája. - A szférák, mint lelki otthonok,
csak az eszmék gyakorlati érvényesítése által épülhetnek
meg. -Az Igazság formálta az egeket és világokat. -A lelki
vegytan. -A hirtelen harag gyógyszere. - Kik kedvesek Isten
előtt? - A jót is megfontoltan kell cselekedni. -A cél: egyenlővé lehetni a jobbakkal.
A hazugság szellemének hatalma. I. ....................................... 35
A Paradicsomból való kiűzetés allegóriája. - A bűnt a hazugság szelleme hozta létre. - Az igazság lépten-nyomon
életjelt ad magáról. -Az „asszony magva " kifejezés értelme.
-Az egész Föld át meg át van szőve hazugsággal. -A hazugság szelleme mindig új erőre kap, ha az ember a múlandó
jóhoz ragaszkodik. - Hogyan hat a hazugság szelleme a gőgön, a hiúságon s a többi bűnökön keresztül? - A hazugság
szellemének lakhelye. - Aki a hazugsághoz nyúl, mindanynyiszor távolabb esik a boldogság hónától. - Hinni, bízni,
várni: ez az Istenben hívők erőssége.
A hazugság szellemének hatalma. II. ..................................... 54
A bűn keletkezése. - A bűn a lélek betegsége. - Amit Isten
tud, az nyilvánvaló, mivel Isten mindenütt jelen van. - A
bűnök levezetése a hazugságból -A szolgálat óriási jelentősége. - A siker sokszor a legjelentéktelenebb személyen fordul meg.
A testiségből eredő gátlások .................................................... 69
A földi életben mindenben burkolt értékek vannak elrejtve.
- Ami nem visz egyenesen előre, az újabb küzdelmeket készít elő. -A szellem a test erőiből fluidvagyont gyűjthet. -A
testiség fejleményei: a hírvágy, irigység, hazugság, tolvajlás,
telhetetlenség, káröröm, kegyetlenség, bosszúállás, gyilkosság. -A becsületesség állapota. -A lélek tulajdonságai idővel a külsőre is rányomják a bélyegüket. - Az indulatosság
tönkreteszi az idegszférát. -A harag szörnyű romboló hatá-
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sa a lelkekben és a természeti világban. - Szellemek nem
térhetnek meg, csak emberek.
A lélek rejtett emlékeinek hatásai .......................................... 83
Nincs az életnek fölösleges élménye. - Miből származnak a
rossz érzések a lélekben? - Mi a bűnbocsánat célja? - Minél nagyobb valakinek a hatásköre, tökéletlensége folytán
annál több elintéznivaló bajt szerezhet önmagának. -A lelket nem a kérlelhetetlen Igazság, hanem a saját törvénye köti tetteinek következményeihez. - Isten nevelő rendszere. -A
szellem különböző énjei. - Az egyes énekben eltokosított
emlékek feldolgozása.
Az Isten akaratának megértése ............................................... 93
Elvek kormányozzák a világot. - Isten sohasem akarja a
rosszat. - Isten akarata mindenütt boldogító, áldást adó
elem. - A menny azért menny, mert benne Isten akarata
uralkodik. -A győzelem azé, aki keresi az Isten igazságát s
aki szeretettel hódítja meg az emberi szíveket. - A testöltések sorozata megtérés nélkül nem viszi előre az emberi lelket. -A vezeklés magában mit sem ér, csupán a megtéréssel
egybekötve. - Sok dolog történik, amit nem Isten akart, és
sok dolog nem történhetik meg, amit Isten akarna. - Isten
minden helyzetben elvárja az embertől azt az eredményt,
amelyért a Földre küldte. Ha valaki gonoszt cselekedett,
nem kell szükségképpen ugyanazt elszenvednie. - Aki a jót
engedi szóhoz jutni, arra mind nagyobb világosság sugárzik
a láthatatlan világból. - Amit az ember azon felül cselekszik, amit tőle az Isten vár, az mind a gonosztól van.
A természeti világ az igazság tükörképe .............................. 109
Nagy tévedés azt hinni, hogy minden Isten akaratából történik. - A földi világ legnagyobbrészt Isten kegyelméből, kisebb részben a bukott szellemek megsűrűsödött fluidjaiból
áll. -A természet mindazt a szépet és jót visszatükrözi, amit
a magasabb szellemek hintenek bele, de mindazt a rosszat
is, amit a mélyen bukottak adnak bele. - Ha a benső világ
megszünteti a folyton tartó áldozatot, akkor az emberek világa mindenestől megsemmisül. -A karma törvényének definíciója. - A karma törvénye az Istennek nem a legmagasabb rendű szava. -Az okozati törvény célja. -A rabszolgaság korszaka és értelme. - Senki mást fel nem emelhet, csak
ha az is elfogadja a magasabb rendű igazságot. - Mit visz az
ember magával a szellemvilágba? - Az Isten mindenkor a
jót akarja, csak lehetőségeket ad a léleknek, hogy kiélhesse
a vágyait. -A becsületesség definíciója.
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Okozati törvény és Isten kegyelme ........................................ 131
Az ember nem azért ölt testet, hogy a bűneiért vezekeljen. Az embernek addig kell szenvednie, míg a lelke elfogadóvá
válik a magasabb igazsággal szemben. - Az élet kettős célja. - Példák sorozata az életből. - Az ember nem akkor él
próbát, amikor szenved, hanem amikor a lehetőségek kedveznek a hajlamainak, hogy azok kiélhessék magukat. Egy-egy életforma több ember életének következményeiből
tevődik össze. - Mielőtt a lélek számára Isten országa megnyílik, egy áldozatos életet kell vállalnia. -A legnehezebb és
legfényesebb életkeretek közt is vannak Isten küldöttei.
A karma-elmélet felületes volta ............................................. 144
A keleti tan és Krisztus igazsága. - Hatékony-e az ember
akarata a végzettel szemben? - Az ember nem becsüli meg
kellőképpen a földi életet. - Minden szó, hang, cselekedet
nyomot hagy a világlélek fluidjában. -A Földön testet öltő
szellemek kategóriái. - Minden szellemre szükség van, akit
Isten megteremtett. -A vezeklő életek értelmezése. - Pihenő
életek. - Kisebb küldetések, - Vasárnapi testöltés. - Isten azt
akarja, hogy ne legyen senki, aki remény nélkül megy végig
az életen. - A nagy gazdagság a szegénységgel, a kicsapongás a nyomorúsággal összetartozó egészet képez. - Amikor
feleslegessé válik a bűnért a bűnhődés. -Aki megtér, három
élet eredményét elérheti. - A jóakarat mellett is elbukik az,
aki olyat akar elvégezni, amit Isten nem bízott rá. - Istennél
minden lehetséges.
A testiség hatalma és Krisztus kármaoldó áldozata.............. 163
A testiség fogalma. -A testi élet kialakulása; a tér és időfogalmának létrejötte. -Az ellentét uralma a testen keresztül.
- Mindenben csalódnia kell az embernek, ameddig a test
diktálja neki az igazságot. - Krisztus munkájának fő lényege a testiség átvilágítása. - Krisztus Urunk munkájának
szellemi értelmezése. - A testiség erőszakossága Krisztussal
szemben. - Ha az Úr fel nem támad, elmúló mesévé lett volna az ő története. - Csak a testiség gondolatától megszabadultan lehet a hivatást betölteni. - Isten mindenkinek olyan
jeleket küld, amelyek egyedül az Illető lelkének valók. - A
Névtelen Szellem két imája.
A szellemi mozgalom célja ..................................................... 190
Mire jó a médiumi közvetítés bizonytalan volta? - A test
igazsága legyőzi a lélek igazságát, a lélek igazsága pedig a
szellem igazságát. -A szellemi mozgalom célja. -A bűnbocsánat újjáteremtő ereje. -A békesség és megnyugvás szige-
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te. - Folyton nehezebb idők következnek. - Isten Lelke szétszórva az emberekben és szellemekben eggyé lenni törekszik.
Isten igazsága a legszorosabb kapocs az emberlelkek között. - Ragyogó jövő: Istennek népe!
A hitben való élet eredményei ............................................... 202
Hogyan segíti a tudattalan jó a jóra törekvő embert? - Mik
fosztják meg az új testöltés tudatától azokat is, akik spiritiszták voltak? - Miért könnyebb minden a hívő embernek? A fluidok hatása az emberi leiekre. - Két lélek összekapcsolódása hatalmas erőket szabadít fel. - Miért van szükség
minden egyes lélekre? - Életeink filmje. -A rendeltetés betöltése: szolgálat. - Mikor leszünk boldogok?
A halál törvénye ...................................................................... 212
A halál az életnek olyan járuléka, mint a gyümölcsnek a héja. -Akik valaha egymást szerették, azokat sem tér, sem idő
el nem választja egymástól. - Ameddig a lélek vágyainak
beteljesülését nem Istennél keresi, addig nem érvényesülhet
Isten akarata: a boldogság. -Az élet végén mindenki csalódottnak érzi magát. - Ne éljetek kétlaki életet. -Az örök élet
elnyerésének aranyszabályai. - Isten ígéretének várományosai.
A szenvedések isteni célja ...................................................... 226
A halál törvényéből kell a léleknek kiemelkednie a testöltések tapasztalatain keresztül. - A betegségek keletkezésének
lelki okai. -Az érem két oldala. -Az ember önmaga fölött
ítél, amikor pálcát tör felebarátja fölött. - Minden gondolattal, érzéssel, mozdulattal az egész körülöttünk hullámzó életet megmozdítjuk, - A szenvedések isteni célja. - A vad
alany beoltása a nemességgel a lelki világban. - Semmiféle
szenvedés nem vész kárba. - Isten előtt utálatos a szegény
kevélysége és a gazdag fösvénysége. - Minden igaz szeretet
megbontása rombolás Isten kertjében.
A közös munka boldogsága ................................................... 240
Mi kapcsolja össze, és mi választja el egymástól a szellemeket? - Kik azok, akik csak jelenségei a múlandó világnak?
- Hogyan emeli ki Isten a lélek mélyéből az értékeket? - Az
együtt átküzdött próbák összeforrasztó hatása. - Krisztus útja.
A haladás legrövidebb útja: engedelmesség
az Isten akaratával szemben ................................................. 248
A leiekbe aszerint szivárog bele a jó és igaz, amekkora rés
van neki nyitva. - Isten nem hagyja el az embert tévelygéseiben, bűneiben. - Csak az van elveszve, aki önmagát elvesztésre ítéli. - Akin nem lehet segíteni.
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Befolyásolhatjuk-e végzetünket? ........................................... 251
Az ember Istennel kedvezőbbé teheti a sorsát, sőt meghoszszabbíthatja az életét. - Hit nélkül nincs kegyelem. -Az öregedéssel az eshetőségek szűkülnek. - Hogyan lehet nyugodt
és derűs öregkort elérni ?-Aki az Istentől rábízott feladatot
híven betölti, annak a földi szükségletek az ölébe hullnak.
-A karma-elmélet a tévelygések labirintusában való időzés.
Krisztus az Út, az Igazság és az Élet.................................... 256
Az isteni gondviselés mindenkire csak olyan munkát bíz,
amelynek elvégzésére a lelki természete alkalmas. - Azért
vannak minden létállapotban megfelelő próbák, hogy a
szellem megismerhesse önmagát. - Mire jó a földi élet a maga gyors változásaival? - Isten felé az első lépést mindenkinek magának kell megtennie.
Sorsok alakulása ..................................................................... 259
Az egyén lelki természete megszínezi a rajt keresztül sugárzó
igazságot. -A fantom élete és hatásai. -A belső és külső én
közötti küzdelem. - A papok, tanítók, írók - akik a jót terjesztik - a világ tulajdonképpeni vezetői. - Mire jók az ütközések. - A szeretet túltengésének káros hatása. - A szeretet
nélkülözése alázatosságra nevel. -A spiritizmus az anyag porába hullott mennyei arany szemecskék kikeresgélése. - A
„Névtelen szellem" magasztos hivatása. - Kiknek van reményük a győzelemre?
A külső és belső én közötti ellentmondás ..........................…. 274
hatékonyabb az imádság? - A békesség a menny természete. - Az öröm erőforrást nyit meg a lelketekben. - Minden
örömök közt legnagyobb az, hogy Isten Fia megszületett e
világra.
A Szentlélek ünnepén ............................................................. .. 317
Ha a Szentlélek ereje behatol a szellembe, akkor képes felvenni a küzdelmet az őt körülvevő erőrétegekkel. -Ez a kor
a materializmus hanyatlásának kora. - A spiritizmus igazságait a tudomány nemsokára igazolni fogja, de azért a
Krisztus igazságát mégsem fogják elfogadni. - Ha nagyon
kérünk valamit Istentől, Ő megadja, ha az nem válik is javunkra, hogy a következményből okuljunk. -A testiség és a
fekete mágia sötét ködöt von a lélek látása elé. -Akik a fekete mágiához nyúlnak, nem juthatnak be az Isten országába.
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SZFÉRÁK
A kiadó előszava ................................................................……….
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EZOTERIÁK I.KÖTET
A „Névtelen szellem" szózata a szellemhívőkhöz .………..
II.

3.old

...... ……………………………………………………. 13.old

A „Névtelen szellem" önmagáról. — Az ő tanítványainak hivatása. —
Az utánunk következő nemzedék haladása a kiirtott és megvilágított
úton. — A békesség megszerzésének módja. — Akik az Úrnak igaz
szívvel szolgálnak, azokra kiárad a kegyelem áldása. — Örökkévaló és
múlandó értékek. — Az engedelmes lélek az Isten Szentlelkének
közvetítője. — Akik megunták a világ csalóka káprázatát. — A lélek
túlzott bizalmatlansága, mint az elszenvedett csalódások eredménye.
A példaadás hatása a szellemvilágra

.....…………………. 22.old

Az igazság egy teljes .egész. — A körülöttünk levő szellemek
sóvárgása az új igazságok és a cselekvő élet után. — A példaadás
hatása ezekre a szellemekre.
„Elmúlik e világ hiú ábrázata" .........………………………. 27.old
Csak a lelki igazságok, nem pedig a külső statútumok vihetik előre az
emberiség fejlődését. — Csak hittel lehet jóvá az ember. — A hívő
ember fél a benne élő igazságtól. — Ki miben találja meg önmagát: az
ő. — A hazugság nehéz építményei összezúzzák építőiket. — Az
emberiség hiú erőfeszítése a Sinai hegyről tekintve. — Mi az a
mennyei hajlék?
Belső igazság és külső forma
A külső és belső ember

........………………………… 37.old

..........……………………………… 46.old

A megtérő embernek rendületlenül kell bíznia abban, hogy bármi
történik, Isten vele mindig jót akar. — Akik süketek Isten szavával
szemben. — A külső és belső értelem. — Akiket az Úr kiválasztott. —
Nem érdemes igazságtörmelékekért harcolni. — A szellemi én növekedésének útja. — Lehetőségek teremtése és lerombolása.
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A földi ember élete és sorsa az igazság megvilágításában …. 54.old
A karma-elmélet képtelensége. — Nem a múlt következményei, hanem
a lélek hibás hajlamai szülik a jelen bajait. — Az anyagi világok
rendeltetése. — A szenvedés gyógyító eszköz. — Az, igazság
megvallása növeli a lélek erőit. — Mi mutatja meg az ember értékét?—
Mikor az ember uralmat enged a bűnnek maga felett, ezzel előkészíti a
jövő életét, melyben a szenvedés lesz úrrá felette. — Mi hozná meg
igazán a népek boldogságát? — Aki Istenhez kapcsolódott, annak nincs
karmája. — Isten mindenkinek azt adja, ami őt leggyorsabban viszi
előre a fejlődés útján. — Istent csak áldozattal lehet szolgálni.

Bepillantás a médiumi működés rejtélyeibe
I. …………………………………………………. 72.old
A szellemhívőknek legszükségesebb az alázatosság. — A
médiumok nyilvánosság elé hurcolása tönkreteszi a médiumi
képességet. — Mikből tevődnek össze a médiumi jelenségek
létrehozásához szükséges erők?
II. ………………………………………………… 75.old
A fluidi világ erői kezdetben nem alkalmasak gondolatformák
kialakítására. — Kik a legjobb médiumok? — A túl kulturált
emberből ritkán válik hasznavehető médium. — A hiú lelkeknek
nem való a médiumitás. — Miért nem látják az alacsonyabb
rendű szellemek a magasabb rendűeket?
III.

....……………………………………………. 82.old

A szellemi vezető mindig a lélek legmagasabbra törekvő részéhez
kapcsolódik. — A médiumi erővel a későbbi életkorban takarékoskodni
kell. — Isten meghosszabbíthatja, vagy megrövidítheti az élettartamot az
ember lelki magatartása szerint. — A médium legfőbb kelléke. — Mi
koptatja el a médiumitást?. — A békességes idők alkalmasak a szellem
haladására. — A szabad elhatározás, mint a lélek boldogulásának tényezője.
— A helyes magatartás a médiumokkal szemben. — A fizikális
jelenségeket produkáló szellemek kijelentéseit nagy elővigyázatossággal
kell fogadni.
A hívatottak és Isten kegyelme…………………………….. 89.old
A spiritizmus szabatos definíciója. — A ma szellemhívőinek jövendő
hivatása. — Isten munkásainak boldogító jutalma.
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A lélek teljes megtisztulásának útja ……………………….. 93.old
A fluidburokba zárt szellemek még talányok. — Csak a magasabbrafejlődés rendjén színesedik át a fluidburok. — A fejlődés eddigi útja
csak a homályból való kibontakozás volt. — A hit hatalma.
Krisztus ……………………………………………………….. 98.old
Az ígéret fiai és leányai. — Mózes küldetése a Messiás eljövetelének
előkészítő aktusa volt. — Mi volt a szellemi célja a népszámlálásnak
Krisztus születésekor? — Krisztus ezoterikus munkája a földi testben,
— Krisztus és Mária a földi ember előtt ragyogó mennyei
szövétnekek. — Krisztus második eljövetelének előestéje. — Akik
csak külsőleg hirdetik Krisztust. — A kiválasztottság kötelez.
Isten áldozata Krisztusban ……………………………………. 114.old
A Szentlélekhez tartozó szellemek. — A szenvedés mint igazság. —
A bűn az élettől való elszakadás és a pokol megteremtője. — A földi
szellemek Isten levált, beteg sejtcsoportja. — Aki megbocsát, az
önmagából pótolja a vágott sebet. — Akik nem tudnak vágyaikról
lemondani, azok nem találják meg a mennybe vezető utat. — Krisztusnak nem kellett szükségkép kereszthalált szenvednie. — Minden
hazugság egy-egy szegverés a Krisztus testébe. — A szellemvilág
kötelezettségei az emberek világával szemben. A „Névtelen szellem"
imája.
„Ne illess engemet, mert még nem mentem fel az én
mennyei Atyámhoz"…………………………………………… 136.old
A szentírás átültetésénél előálló eltérések. — A fluidokból alakuló
materializált test. — Sokszor egy mozdulatra vagy egy gondolatra
szétfoszlik a jelenség.
Pünkösd ………………………………………………………. 140.old
Mindenki csak azt adhatja, jót vagy rosszat, ami a lelkében megvan.
— Aki a testben nem tanulta meg a vágyai feletti uralkodást, az a
szellemvilágban azoknak játéklabdája lesz. — Az Úr Jézus kezéből
kincsfolyam ömlik a világra. — A testbeöltözés ragyogó ünnepnap a
bebörtönzött szellem részére. — Akinek szívében a Szentlélek
munkálkodik, azon keresztül Isten akarata érvényesül. — Az isteni
titok beavatottai. — A világ szívverése a Krisztus szeretete.
„A bűn zsoldja a halál." ……………………………………. 156.old
Az elköltözőitek legtöbbje nincs megelégedve földi életével. —
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Ezekkel szemben van legnagyobb értéke a hívők példaadó életének.
Ezért van
óriási jelentősége a túlvilági élet megismerésének. —
Akiknek lelkük nyitva áll az igazság számára. — A kívül valók
törvénye és a megmenekülők törvénye. — Nincs ember bűn nélkül. —
A halál az emberi élet utánanyúló árnyéka. — Akik azt hiszik, hagy
valami nagyot alkottak. — Az anyagelvűség a gőg szüleménye. —
Tartózkodjatok az emberek igazságától! — A másokért való ima nagy
hatása. — A „rossz természet" útját állja a Szentlélek munkájának. —
Krisztus megváltó ereje, mint az emberi „rossz természet" meggyógyítója.
Korrajz Krisztus Urunk kereszthalálának idejéből ……… 170.old
Krisztus második eljövetelére .......………………………… 174.old
Megpróbáltatásul vagyunk a földön. — Az önmegváltás meddő
erőfeszítés. — Az Édenből kiutasított szellemek sorsa. — A halál
műhelyében minden elemeire bomlik. — A megpróbáltatások célja. —
Ha a karma elmélete elegendő lenne, nem lett volna szükség Krisztus
áldozatára. — A karma nagyon alacsonyrendű út. — Mikor nyílik fel a
lélek benső titkos ajtaja? — Az emberiség mindenkori vezetői. —
Krisztus előképei. — Párhuzam a krisztusi idők és a mai korszellem
között. —A próbák arra valók, hogy belőlük bölcsességet merítsünk. —
Akiknek már vannak lelki értékeik, azoknak ezeket az összesség
érdekeinek szolgálatába kell állítaniok. — A békén tűrt bántalmaik
hozzák meg a léleknek a kötöttségekből való felszabadulást. — Hogyan
válunk Isten munkásaivá? — Az emberiség fáklyavivői. — Az Úr
második eljövetelének állapota. — „Jaj azokban az időkben a terhes és
szoptatós asszonyoknak!" — Hálaadás a megpróbáltatásokért.
Keresztelő János, a törvény szellemének képviselője……… 196.old
Keresztelő János idejében a föld V., VI., VII. szférája még nem volt
megnyitva. — A földi megjelenés a legritkább esetben mutatja hűen a
belső értéket. — Keresztelő János a Törvény Szellemének utolsó
reprezentánsa, Krisztus Urunk pedig a kegyelem képviselője. — Mária
az Istennel való összekapcsolódás láncszeme. — Az ember önmagából,
a saját jóakaratából képtelen bármit is kihozni. — Aki nem hisz a
magasabb rendűben, az néni is emelkedhetik föl. — Miért volt
választott nép a zsidóság? — Mózes törvényének alapja is a szeretet. —
A kegyelem törvénye felfoghatatlan a Törvény Szellemében élők előtt.
— A Krisztus igazsága csak az önmagát megalázó léleknek szól. — Az
ember mindent csak úgy érthet meg, ha valami van belőle a saját
lelkében is. — Hogyan tanul meg szeretni az ember? — Aki átment a
halálból az életbe. — Isten az eszméikben él. — Keresztelő János ma is
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a szűk sikátor, amelyen a léleknek keresztül kell mennie, míg a
törvényből a kegyelembe jut.
A karácsony bensőséges értelmezése

....………………….. 209.old

Az emberlelkek elvesztett irányérzéke. — A karácsony emberies
megünneplése. — A szellemvilágban csak a benső lényeg jő tekintetbe.
— A kétezer év előtti állapotok. — A ma embere érzésben ugyanaz,
mint a kétezer év előtti volt.— Mária és József. --Isten szent Fiának
megszületéséhez nem veszi igénybe az adó fél magvát. — Máriában a
föld duális
kiegyenlítődést nyert Istennel
Krisztusban. —
Kiknek születik meg Krisztus? — Az új Babylon összeomlása. —
Ameddig az ember mással akarja magát szolgáltatni, addig nem teremt,
hanem rombol. — A békétlen lelkek békétlenséget ébresztenek
másokban is.
A föld duális kiegyenlítődése Máriában ...………………..

221.old

Akik az isteni igazságokat csak meghallgatják, de a próbákban nem
érvényesítik, azok elesnek Isten ígéretétől.— A földet Isten kegyelmi
ígérete tartja fenn. — Istenen kívül nincs élet. — Isten minden korban
kijelentette Magát. — Isten által meggyújtott örökmécsek. — Mária a
biblikus kor hívő lelkeinek befejező tagja. — Isten az ígéret
beteljesítésére nem veszi igénybe az adó erőt, csak az elfogadót: az
„asszony magvát". — Mária a megtisztulni vágyó bukott
szellemcsoport imádkozva fölemelt kezének jelképe. — Krisztus harca
az ellentét hatalmával. — Isten akaratának beteljesedése: a „szenteknek
egysége".
Ne legyetek a szokások rabjai! .......………………………… 230.old
Ha ketten-hárman egy érzésben együtt vannak, magukhoz vonzzák
Isten segítő erejét. — A koncentráció óriási fontossága. — Az
imádkozás összetartó ereje. — Az igaz imát Isten Lelke ragadja
Magához. — Mikor az átok megfogan. — Hogyan imádkozzunk? Ne
legyünk a szokások rabjai. — A balga és az okos szülők. — Az élet
minden perce nagy érték.
A megpróbáltatások célja

.........………………………….

237.old

Minden megpróbáltatás a földön: a jó is, meg a rossz is. A föld porából
kell az értékeket kikeresni. — Az anyagnak minden paránya olyan
érték, amelynek nem szabad elvesznie. — A fejlődés kereke
végeredményül minden összetartó parányt összehoz egymással. —
Hogyan suttog a kísértő? — A kétszer kettő négy igazsága. — Miért
nincs jó megérzésük az eszes, de önző embereknek? — Az
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eshetőségekben és véletlenekben való bizakodás oktalansága. —
Amilyen előnyhöz vagy értékhez jut valaki munka vagy szenvedés
nélkül, az igazság szerint nem az övé. — Ki mit vet, azt aratja. — A
szellemek egyetlen megkülönböztető kincse a hit. — Csak a földi
életben élvezhetik Isten kegyelmi ajándékait a gonoszok is, mint a jók;
a szellemvilágban azonban már nem. — A hazugság mint védekező
eszköz az igazság keménységével szemben.— Krisztusban az igazság a
szeretet puha burkolatában jelent meg. — Miért vagyunk a földön? —
Kétféle hit. — A bűn álmából ébredő lélek igazságszomja, — Miből
gazdagszik meg a lélek? — Az Isten által előkészített pihenőhelyeik. —
A békességes teherviselés gyorsabb felszabadulást eredményez. — A
nagy mennyegző.
A Szentlélek munkájának benső értelmezése……………… 259.old
Egy-egy korszellem Istennek egy-egy gondolatát van hívatva
továbbvezetni a megvalósulás felé. — Aki ebben hűen munkálkodik, az
a saját üdvösségét is munkálja. —Az Isten iránt való engedelmesség a
haladás első kelléke. A szenvedések célja. — Krisztus ragyogó
lábnyomai.— A Szentlélek átformáló ereje. — Az első pünkösd az
utolsóig egy egészet képez, egy kiválasztódási folyamatot. — Miért
nem tudja a Szentlélek áthatni az emberi lelket? — Mikor a kevésbé
értékes lélek menti meg az értékesebbet. — Békességre hívta elő az
Isten az embert.— Minden élőlény a mi énünknek egy része. — Az alázatosság növeli az összetartást.

EZOTERIÁK II. KÖTET
A hit a lélek lámpása a földi élet homályos útjain …………. 3.old
Akikre az Űr munkát bíz, azokat egyenként hívja elő. — A hit ereje
vonzólag hat a magasabb világok szellemeire. — Akinek nincs hite,
az nem halad semmit. — A hívő embernek Istenre kell magát
bíznia, s csendben élnie le az életét. — Senki mást nem üdvözíthet.
— Aki földi kötelességét nem teljesíti becsületesen, ne számítson új
testöltésre. — A múló értékekért kár a lélek erőit pazarolni. — Akik
nincsenek beírva az élet könyvébe.
Gondolatok a halálról…………………………………………. 18.old
Az a finom energia, amely érzett és gondolkozott, nem veszhet el a
sír üregében. — Fölösleges a temetőket járni, az nincs ott, akit
kerestek. — Aki Istent megtalálta, az mindent és mindenkit megtalált! — A lélek értékeit nem szabad múlandó dolgokra pazarolni.
— A földön kell mindazokat a szálakat eloldozni, amelyek a lelket
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ide visszahúznák. — A halál csak átmenet a múlandóból az
örökkévalóságba.
A halottak kultuszáról…………………………………………. 29.old
Igazi hit híján a lélek fázva és szegényen érkezik meg a
szellemvilágba. — Minden tévedést a helytelen hit szült. — Nincs
sem múlt, sem jövő, csak örök jelen. — Aki nem a jutalom
reményében cselekszi a jót, arra nagy boldogság vár a halál után, sőt
Isten földi sorsát is kedvezően alakítja. — Ne a halottak napján
menjetek a temetőbe. — Isten ma más áldozatokat kíván, mint
hajdan. — Aki önmaga megtagadásával gyakorolja a szeretetet, arról
a bűnök és hibák leolvadnak. — Jaj azoknak, akik visszaélnek mások
jóhiszeműségével!
Az örök kárhozat misztériuma …………………………………… 45.old
Az ember még javulni se akarjon túlzott erőfeszítéssel. — Többre megy
az, aki Istenre bízza magát. — A bűn nem a cselekedet, hanem a
lélekben élő rossz hajlam. — A lélek is olyan szervezet, mint a test. —
Kinek-kinek értékét az élete mutatja meg. — A természeti világ ujjong
az emberből kisugárzó jóért. — A bűnben megrekedt lélek haladását
megindítja az is, ha a jót szenvedteti, mert így a bűnhődése
meggyorsul. — Isten Lelke minden pillanatban vizsgálja a mi lelkünket
és az egész természet lelkét.
Ne a világ dolgaival, hanem Isten dolgaival törődjetek! ….. 56.old
A földi élet célja, hogy a lélek megtanuljon a maga lábán járni. — Nem
a cselekedetek ítélnek el, hanem az azokat létrehozó érzés. — A hívő
ember óriási előnye a hitetlen felett. — A hitetlent gúzsba köti az anyag
szelleme. Miből tartja fenn hatalmát az ellentét szelleme? —
Tulajdonképpen mindent az Igazság lényege tart fenn. — Jaj annak, aki
életével a múlandóságnak szolgált! — Örökkévalóságok választják el a
hívő és hitetlen jövendő sorsát. — Van örök kárhozat! — A világ nagy
sebességgel halad a lejtőn lefelé. — Akik az igazságért munkálkodnak,
azoknak jutalma bűneik bocsánata lesz. — Ne harcoljatok testi
előnyökért!
„Közel van az Úr, már csak az ajtó előt”………………….. 70.old
Az utolsó idők fejvesztettsége. — Isten ígérete és a „szolgáló lelkek".
— Miért kellett az Urnák csendben, észrevétlenül megszületnie? — Az
mutatja meg az ember értékét, hogy milyen igazságban hisz. — Mit
jelent az, hogy „az ő férgök meg nem hal"? — A földi életben kell a
helyes irányt megtalálni. — Kik azok, akik megtartatnak, s kik vesznek
el?
A spiritizmus hivatása a végítélet előtt …………………………… 81.old
A spiritizmus az isteni igazságok védőbástyája. — Miért nem volt
szükség az előző korszakokban a spiritizmusra? — Az utolsó ítélet
előestéje. — Nemsokára a hivatalos tudomány is megállapítja az önálló
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lélek létezését. — Az igazi spiritisták. — A spiritizmus igazi hivatása. —
A spiritizmus csodáihoz szent félelemmel közeledjetek. — Az apró
életgondok megoldása nem a spiritizmus feladata.
Krisztus igazsága megszentelő tűz ………………………………
96.old
A földön sohasem volt és nem is lesz békesség. — Az emberek által
kigondolt boldogító eszmék mind tévelygésekbe visznek, egyedül
Krisztus igazsága boldogít. — Az anyagi javakért való törtetés hiábavalósága. — Ennek a vágynak szellemi eredete. — Krisztus a
tévelygések tömegét izzó életfolyóvá változtatja.
Az igazi keresztény misztika…………………………………… 109.old
A szenvedés eszköz, amely leoperálja a lélek kinövéseit. — A fényes
értelem nem jelent szellemi magasabbrendűséget. — Mi az igazi
keresztény misztika? — A fizikai világ arra való, hogy az alacsonyabbrendű szellemek kiélhessék a lelkük érzéseit. — A bűnbocsánat Isten
előlegezett ajándéka. — Mikor válik a lélek előtt szentté az élet?
Krisztus az út a halálból az életbe…………………………….. 124.old
Csak az Isten Lelkétől áthatott lélek tehet vallomást Krisztusról. —
Amint Krisztus nem tett csodát a hitetlenek kedvéért, úgy Isten ma sem
mutatja meg Magát a lázadó lelkű tagadóknak. — Isten egyénenként
szól az emberekhez, akik megértek arra, hogy az ő szavát meghallják.
— Hogyan jut el a lélek Krisztushoz. — Egy titkos törvény minden
lelki megmozdulást följegyez. — Csak a bűnök elhagyása után érti meg
a lélek Krisztust. — Valahányszor a lélek megbotlik, mindannyiszor a
hitének gyengeségéről tesz bizonyságot. — Minél jobban elhalványul a
külső ember akarata, annál fényesebben ragyog elő Isten ígéretének
bizonysága. — Valahányszor másról a háta mögött rosszat beszéltek,
mindannyiszor a szeretet-tőkétek fogy. — Ha valaki megtér, még a
hozzá közelállók is közelebb jutnak az üdvösséghez. — A Névtelen
Szellem magasztos imái.
A lelki fejlődés fáradságos útja ......……………………… 150.old
Lelki fejlődés és szellemi fölemelkedés két különböző dolog. — A
testetöltött szellem életének keretei. — A szülők hangulatának hatása a
terhesség idejében. — Hogyan emelkedik ki a lélek a földi dolgokhoz
való hiábavaló ragaszkodásból. — Népek, nemzetek versengése. A
szétvált duálok nyomorúsága. — A szellemileg megvilágosodott lelkek
hivatása. — A rossznak túlzott elnézésből nem szabad terjeszkedési
lehetőséget engedni. — Aki ítéletet mond embertársa felett anélkül,
hogy ő maga attól a hibától mentes volna, az nem várhat bocsánatot
önmaga számára.
A szellemi és lelki erők hatása az alsóbbrendű erők
világára
............……………………………………….
167.old
I.
Az emberi testnek minden sejtje a hatások emlékeit őrzi. — A fluidok
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sokszerűsége. — Mindenki csak a fokozata szerint ténykedhetik. — A
lélek és a csillaghatások. — A szellem hármas munkája. — Hatások és
viszonthatások. — A szellem fokozati előlépése. — Mi indítja a fejlődő
szellemet a testöltésre? — Az „oktest" benső értelmezése. — Mik
tartoznak a csillaghatások alá? — A „lelkesített sejtek" a szellem
sugárzása alá tartoznak. — A betegségek lelki okai. — A betegségek
átöröklése. — A szülők és gyermekek közötti kapcsolat lelki eredete.
— Az isteni elgondolás szédületes perspektívája.
II
A szervező életerő, az éteri test, a „lelkesített sejtek" és a fantom. —
Azoknak a szülőknek gyermekei, akik szeretik egymást, szebbek, mint
azokéi, akik nem szeretik egymást. — A lelket átható szent törekvések
a környezetre, sőt a természeti világra is fölemelő hatással vannak. —
Ez az érzés az, amely a magasabb szellemeket levonja az emberek
környezetébe.
Nem az anyagi javak, hanem az anyagiasságtól való
felszabadulás tesz boldoggá ………………………………… 184.old
I. Az utolsó idők előkészületei. — A gazdagság terhe és veszedelmei.
— Isten üzenete a szegényeknek Krisztus evangéliumában.
II. Mária Magdolna igaz érzései. — A szegényekről való
gondoskodás lelki oldala.—Jaj azoknak, akik mások verejtékéből
gyűjtenek vagyont! — A gazdagság nem tesz boldoggá, hanem az
anyagiasság terhétől való felszabadulás. A szegények azon az
őrhelyen állanak, ahol gyakran hangzik az Úr szava.
„Az én országom nem e világból való"…………………………. 204.old
A jó akaratlanul is vonzza a szellemvilág lakóit. — A szellemhit a
világot újjáalkotó tényező. — Akik világi értelemben hatalmasok,
azok éppúgy, mint Pilátus, azt hiszik, hogy előttük a mennyei igazságok kötelesek megnyilatkozni. — Formulák betartásával nem lehet az
üdvösséget elérni. — Nem a szellemek segítségét kell kérni.
A bűnhődésektől való mentesülés útja………………………. 219.old
Az emberszellem kapcsolata a környező világgal. — Aki a rosszat
jóval viszonozza, az mentesül a saját bűneinek következményeitől.
— Akik eljegyzik magukat az Úr munkásaivá. — A teremtett világ
sóvárgása az igaz jó után. — A teremtett világ tanúsága az igazi jót
cselekvő lelkek mellett. — Az igaz jó cselekvői erőket szabadítanak
fel az ellentétből, amelyek azután őket segítik. — A szellemhit nem
arra való, hogy az ember vele az anyagi életét tegye
könnyebbé. — Ne a szellemektől, hanem Krisztustól kérjetek segítséget!
A földi élet feladata, hogy napfényre hozza a lélek
tudatalatti részeit …………………………………………………. 234.old
Az emberi élet a tudatalatti felszínre hozására való. — A tisztabúza és a
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konkoly allegóriája. — A szeretet az áthidaló fluid a jótól a rosszhoz. —
A hasonló érzésben és eszmében élők közelebb vannak egymáshoz, mint a
vérrokonok. — A lélekben élő hibáknak nem szabad életlehetőséget
engedni.
A lélek tisztulásának misztikus útja ……………………………. 247.old
A szép a jónak törvényes kifejezés formája. — Javulással a rút arc is
rokonszenvessé válik. — A szellemvilág misztikus köde kibontakozás a
chaosz-ból. — Miért legnagyobb erény az alázatosság? — Nem a
szenvedések tisztítják meg a lelket. — A léleknek egészen fel kell
öltöznie az isteni természetet. — Kik között oszlik meg a törvényes
munka eredménye?
Miért bölcs dolog jót cselekedni?………………………………. 258.old
A lélek rejtett emlékei. — A hit lélekfejlesztő hatalom. — Akit a
csapások folyton sújtanak, azt az Isten gyógyítgatja bűneiből. — Az
Isten céltudatos nevelési rendszere. — A földi életben nincs , hanem
kegyelem van. — Ameddig a lélek földi feladatait nem végzi el
tökéletesen, addig nem alkalmas az örökélet számára. — Aki jót ad a
rossz helyébe, az a jóval hatványozott mértékben találkozik.
Krisztus áldozata lélekgyógyító szérum …………………………. 272.old
Akinek Isten az örökkévalóság italából adott, az soha sincsen elfeledve.
— Krisztus igéje a lélek gyógyszere. — Az igazi isteni szolgálat. — Ki
az igazi hős? — A jövő világosságának derengése.
EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS I.KÖTET
ELŐSZÓ …………………………………………………….
1. Végzet és szabad akarat ………………………………….
2. A bűn eredete; karma, kegyelem, áldozat …………………
3. A jó és, igaz viszonya egymáshoz
……………………….
4. A kísértések haszna ………………………………………..
5. A két nem közötti kapcsolat tisztaságának fenntartása
milyen hatással van az emberszellem továbbfejlődésére?
Miért bűn a paráznaság? ……………………………………
6. Múlt és jelen kölcsönhatása ………………………………..
7. Igazi és álértékek ………………………………………….
8. Hogyan küzdhetünk sikeresen rossz természetünk ellen? …
9. Fény és árny ………………………………………………
10. Senki sem élhet csak önmagának ………………………….
11. Szerezzetek a mulandóért örök értékeket! …………………
12. Az emberszólásról ………………………………………..
13. Legyetek igazak! ………………………………………….
14. Bizonyságtevés Isten nagy jóságáról ………………………

3
9
22
36
52
60
74
84
105
121
127
143
157
170
186
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15. Krisztus megváltó munkája .. ……………………………… 196
16. „Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek"………………… 218
17. A feltámadás ünnepén …………………………………… 235
18. „Közelebb Hozzád, Uram, mind közelebb"……………….. 258
EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS II. KÖTET
A „Névtelen Szellem" intelme ………………………………… 3
I.
Ábrahám, a hit ősatyja ……………………………………….. 8
A hit gyermeke és a test gyermeke …………………………… 13
Tényleges és formai igazság ………………………………….. 18
II.
Ábrahám nagy próbatétele …………………………………… 29
A hit, mint az üdvösség útja ………………………………….. 33
III.
Forma és lényeg ……………………………………………… 42
Ézsau és Jákob ……………………………………………….. 44
Két lelki típus …………………………………………………. 47
Jákob csalásának nemes indítóoka ……………………………. 52
Jákob és Ráchel ………………………………………………. 57
A fehérlelkű József …………………………………………… 62
IV.
Jákob tizenkét fia tizenkét szellemtípus ……………………… 67
Isten rejtett céljai …………………………………………….. 72
A karma téves igazsága …………………………………….. 78
A hazugság, mint az „emberi méltóság" takarója …………….. 82
V.
Isten szövetsége az emberrel …………………………………. 90
A megígért Messiás ………………………………………….. 93
Mária, a hit virága ……………………………………………. 95
A mennybe vezető út ......... ………………………………… 99
Csak a hitben élők ismerik fel az igazságot ………………….. 104
VI.
A hit jelentősége …………………………………………….. 108
Szakítsatok az emberi gyarlóságokkal! ……………………….. 111
A hit szükségessége …………………………………………. 119
VII.
A hit, mint a Szentlélek ajándéka ……………………………. 130
A TÍZPARANCSOLAT.
Bevezetés …………………………………………………… 147
Egyiptom és vallása ………………………………………….. 154
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Isten célja az egyiptomi szolgasággal ………………………… 157
Mózes küldetése …………………………………………….. 159
Mózes fellépése ………………………………………………. 162
A szellemvilág bizonyságai ma ugyanazok, mint
Mózes számára az égő csipkebokor ………………………….. 166
Istennel szemben nincsenek jogok, sem érdemek …………….. 169
A Tízparancsolat közlésének előzményei ……………………. 171
I. Parancsolat: „Én vagyok a te Urad, Istened" ……………….. 181
II. Parancsolat: „Ne csinál magadnak faragott képet!" ……….. 183
III. Parancsolat: „A te Uradnak, Istenednek nevét
hiába fel ne vedd!" ………………………………………….. 189
A három fő parancsolat .......... ……………………………… 193
IV. Parancsolat: „A szombatnapot megszenteld!"……………… 197
V. Parancsolat: „Tiszteld atyádat és anyádat!" ……………….. 218
VI. Parancsolat: „Ne lopj!" .......………………………………. 234
VII. Parancsolat: „Ne paráználkodjál!" ………………………. 254
Testi paráznaság …………………………………………….. 259
Lelki paráznaság ………………………………………………. 268
A spiritisták és a duálkérdés ........ …………………………….. 271
VIII. Parancsolat: „Ne ölj!" …………………………………… 275
IX. Parancsolat: „Ne mondj hamis tanúbizonyságot!" ………… 294
X. Parancsolat: „Ne kívánd a másét!"…………………………. 308
Befejezés
............... ………………………………………… 317
EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS III.KÖTET
A „Névtelen szellem" tanítványaihoz
... ……………………. 3
A gyülekezeteknek ....... ……………………………………… 30
Mi a helyes magatartás a betegekkel és a szenvedőkkel szemben? ..... …………………………………………. 49
Maradiság és túlzott törekvés ..... ……………………………… 64
Védekezés a tévelygés szellemének hatalmával
szemben........ ………………………………………………….. 74
Az erények és hatásaik ...... …………………………………… 83
Emberi és szellemi igazságok ..... ……………………………… 89
A szellemi és az emberi én .. …………………………………. 102
A felemelkedés útja ....... ………………………………………. 105
Isten ígéretei ........ …………………………………………….. 114
Az igazi hit hatalma ....... ……………………………………… 129
Karácsony ünnepén ....... ……………………………………… 145
Egyszerűség, őszinteség, becsületesség ……………………… 160
A cselekedetek értéke...... …………………………………….. 183
Az alázatosság értéke...... …………………………………….. 201
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Intő szó az utolsó órában ...... ………………………………… 225
A szellemvilággal való összekapcsolódás jelentősége ……….. 234
A hűtlen sáfár példázata ..... …………………………………… 243
Munkálkodjatok a mulandóban az örökkévalóért! …………. 273
Nagycsütörtökön ....... ………………………………………… 283
A Szentlélek ünnepén ...... …………………………………… 304
Életprogram........ ……………………………………………… 325
Szolgáljatok önzetlenül!..... …………………………………… 337
MANNA A HIT TÁPLÁLÁSÁRA
Bevezetés ……………………………………………………..
1. FEJEZET. Isten …………………………………………….
II.. FEJEZET. Istenség. ……………………………………….
III. FEJEZET. Az emberiség ………………………………….
IV. FEJEZET. A rendeltetés …………………………………..
V. FEJEZET. A hit. ………………………………………….
VI. FEJEZET. A szeretet………………………………………
VII. FEJEZET. A fejlődés ……………………………………
Befejezés……………………………………………………….
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30
46
63
104
157
219
290

HIT, REMÉNY, SZERETET
I. HIT.
1. A HIT IRÁNYA.
A föld kétféle iránya, s az ember a válaszúton. — Az úr Jézus az
iránymutató. — A szellem a maga akaratával ezernyi testöltésen
keresztül sem tudna visszatalálni a helyes útra. — A törvénytelen
megmozdulás Isten akaratának megvalósulását akadályozza meg. —
Az élettel Isten Önmagát ajándékozza az embernek. — A múlandó
élei munkájának óriási jelentősége. — Isten kegyelme nélkül a lélek
a jót föl sem ismerheti. — Alacsonyabb- és magasabb rendű munka.
Az élet minden egyes napjának öröme……………………….. 3
2. A HIT JUTALMA.
A munka definíciója. — A zűrzavart rendező isteni erők. — Nem a
munka fokozata, hanem az elvégzés lelkiismeretessége minősíti a
lelket. — A csüggetegség a hit hiánya. — Akinek Isten jutalmat ad,
azt kemény csomagolásban juttatja hozzá ……………………….. 19
3. A HIT TARTALMA.
A spiritizmus igazi célja. — A testvér szó benső jelentősége. — A
lényeges és a lényegtelen különválasztása. — A fél megtérés
veszélye. — A jövő élet alkalmaira számítani nem lehet. — Minél
többet tud valaki, az ellentét annál körmönfontabban környékezi
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meg. — Az összetartás ereje ……………………………………

25

4. HITTÉTEL AZ ÖRÖKÉLET ÚTJÁN.
Az élet célja: Isten. — Egy-egy földi élet arra való, hogy benne a
szellem az élet értékeit megkeresse. — Az igazak jutalma. — Csak
Istennel lehet nagyot véghezvinni. — A szellemvilággal való
összekapcsolódás veszedelmes a felületes lelkek számára. — A
propaganda káros volta. — Aki egy-egy kiválasztott erényt túlzottan
gyakorol a többi erénnyel szemben, az leküzdhetetlen áramlatot sűrít
maga köré. Csak a hit erejével küzdhetők le az ellentétes fluidok
…………………………………………………………………………….. 37
II. REMÉNY.
1. A REMÉNYSÉG ÖRÖK ÉRTÉKE.
Isten az ő gondolatait és céljait szellemgyermekei által hajtja végre. —
Amit alkotunk, az a mi sorsunk. A hit mögött abszolút igazságot érez a
lélek. Minden lélek reményei megvalósulnak. Amikor a látható
eredmény elmarad. A lélek csüggedése. A láthatatlanban feltalált
eredmények. — Az ellentét törekvése: az éltető reménység eltakarása.
Amitől senki meg nem foszthat bennünket ……………………… ……. 55
2. ISTEN ÍGÉRETEI.
I. A Paradicsomból való kiűzetéskor kapott ígéret. — A reménység a lélek éhsége. — Az ígéret nem a szellemeknek, hanem az
embereknek adatott. — Isten folytonosan ad Magáról életjelt. —
Istennek nincs szava ahhoz, aki bűnben él. — Isten minden megtérőt
nevén szólít. — Isten a földön van hozzánk legközelebb, nem a
szellemvilágban. — Isten mindenkinek azt adja, ami az ő haladására
nézve a legüdvösebb ……………………………………………………… 69
II.
Krisztus ígérete azoknak szól, akik hittek az ő beszédének. — A
világokat és szférákat ércnél áthatolhatatlanabb elvek választják el
egymástól. — Mit kell érteni az Úr e kijelentése alatt: „... helyet
készítek nektek"? — Kik vannak beírva az élet könyvébe? — Kik
tartoznak együvé minden népen, fajon, téren és időn keresztül? — A
jó örök diadalának bizonyos volta. — Akiket az Úr elpecsételt Magának ……………………………………………………………………….. 84
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láthatatlanban dübörgő eszméknek. — A világ átalakulás küszöbén áll.
— Minden ember életében történnek csodák.
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A változások világában az élet arra való, hogy a rossz kevésbé rosszá,
a kevésbé rossz jóvá, a jó pedig jobbá legyen. — Krisztus teste
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szellemeknek adatott. — Akiket az Úr egybekapcsol, azokat múlandó
törvények el nem választhatják. — Az összetartozandósággal járó
kötelezettségek……………… 119
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3. A SZENTLÉLEKTŐL VALÓ ÚJJÁSZÜLETÉS.
A szellem önmagától képtelen jobb létállapotba helyezkedni, míg újjá
nem születik a Szentlélektől. — Isten létének visszautasíthatatlan
bizonyítéka az, hogy élet van. — Ameddig az ember meg nem találja
Istent, addig céltalan az élete. — A Szentlélektől való újjászületés
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