
A VÉDŐSZELLEMEK

Említettem már nektek, hogy a védőszellem és védence között egy bi-
zonyos hasonlóság áll fenn. Ez természetesen az általuk kivívott
szellemi fokozat hasonlóságában rejlik.
A szellem munkája mindig megfelel az ő értékének. Azt a munkát,
amellyel az alacsony fokon álló embert valamivel igazabb érzelmekre
és nézetekre lehet segíteni, végezheti valamely jóindulatú, nem
nagyon előrehaladott szellem is, sőt munkáját jobban végezheti, mint
a magas szellem, mivel az előbbi az emberekhez hasonló nyelven be-
szél és fluidjainak köre (kisugárzása) az emberek fluidkörével jobban
vegyül.
Az egészen alacsony fokon álló népek, amelyeket "vad" népeknek ne-
veztek, természetesen éppen úgy körül vannak véve egy szellemi
élettel, mint ti, amely az ő értéküknek megfelel. E szellemanyag leg-
jobb része vállalhat védőszellemi munkát alacsonyan álló testvérei
mellett, amely az ilyen alacsonyan álló népeknél főként abban áll,
hogy megóvják őket a teljesen rossz, ördögi szellemek befolyásától.
Ha egy ember szándékosan, készakarva rossz, és a lelkiismeret szavát
következetesen elhallgattatja, akkor védőszelleme nem tudja folytatni
hivatalát és elhagyja ezt az embert, mivel céltalanná vált a további ma-
radása. A véges és a szellemi törvények közötti analógia mindenütt
megvan és ezt meg kell nektek találni. Örök törvény, hogy a céltalan
elenyészik és a természet átfordítja az maga nyelvére, miközben a
céltalan szerveket visszafejlesztés által eltörli és megszünteti.
Ha egy ilyen ember bűnbánatot érez és törekszik a jóra, akkor újból
olyan mértékű segítségben részesül, amely értékének és akaratának
megfelel. A védőszellem hivatalát ne úgy képzeljétek el, mintha az
valamely sablon szerint készült volna.
A  szellemi  világban  igaz  élet  uralkodik.  A  folytonos  átalakulás  és  a
magasabb élettel való érintkezés révén tökéletességre törekszik min-
den. Nem szükséges, hogy a védőszellem a testet öltéstől kezdve az
emberi élet végéig az emberhez legyen kötve. Ha valamely ember,
szellemi munkájának végzéséhez, magasabb szellemi vezetés szüksé-
geltetik, akkor ezt egy magasan álló szellemtől meg is kapja. De ez
nem feltételezi azt, hogy úgy legyen az emberhez kötve, ahogyan azt ti
értitek. Egy szellemi és fluidikus kötelék áll fent köztük, miáltal le-
hetséges a gyors gondolatátvitel. Ez azonban a szellemre nézve nem



olyan kötelék, mint ahogyan azt ti gondoljátok, mivel nem akadá-
lyozza meg őt a szellemi hazájába való felemelkedésben és a szellemi
testvéreivel való kapcsolatban. Az idő és tér még az ilyen szellemre
nézve nincs ugyan teljesen eltörölve, azonban ő uralja azokat.
Az ember vezető védőszellemei változnak az ember munkájának és
szellemi előrehaladásának változásával. Szellemi értéketeket a
magasabb vezető szellemek ismerik, pontosan megmérik és tisztán
átlátják.
Az anyagi világokat vezető hivatalok szellemi érettségének és böl-
csességének a feladata, hogy értéketeknek megfelelő értékben, a
szolidaritás törvényének megfelelően, a segítségetekre legyen.
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