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A szellemi szférák ismertetése mediális úton történt a szellemvilág tanítói által! 


A Földet körülövező hét légköri gyűrű 

A Földet hét légköri gyűrű vagy kör veszi körül. Minden kör egy szellemszférát képez. Minden körnek hét szférája van. Sok szellem, aki e körökben tartózkodik, azt hiszi, hogy valamely csillagban lakik, holott az csak szféra, a Föld és a Nap közötti övnek egy része. Ezek a szférák mint kis világrészek a Föld és a Nap közötti térségben vannak; magukban foglalják az egész föld térképét, feltaláljuk bennük mind az öt világrészt, a Föld minden nemzetét és vallását. Ne csodálkozzatok tehát, ha e szférákból való szellemek úgy írják le a dolgokat, ahogyan ott találják.

Levegő, éter, szférák, minden át van szőve és telítve élő parányokkal, melyek a legkisebb élő, elpusztíthatatlan elemek. Ezek a parányok összecsoportosulnak, összesűrűsödnek és különféleképp hatványozott övet, vagy szférát képeznek, mely a nehézkedés törvényének engedelmeskedik. Ezek a parányok eredetileg a Nap fényéből ömlenek ki és egyesülnek a Föld kiáramlásával és légkörével; a Föld körforgása következtében különíti el ezeket a légköri gyűrűket, melyekben a szférák képződnek. A parányokban rejlik azonban az az erő, mely a szférákat létrehozza. Jól jegyezzétek meg magatoknak, a légköri gyűrűk szféráikkal a körforgás és nehézkedés törvénye alatt állnak, éppúgy, mint a Föld. Ne csodálkozzatok azon, ha néhány szféra leírása nektek talán nagyon anyagiasnak látszik, azért az mégis úgy van és úgy kell lennie. Világosabb és szellemibb légkör nem vehetné körül a Földet ennek kisugárzása miatt, amely még anyagias. Vajon azoknál a Földön tapasztalható szellemjelenségek nem anyagiasabbak-e?


Minden angyalnak, ki az ótestamentumban megjelenik, emberi alakja van. Ülések alatt, ahol fizikai jelenségek fordulnak elő, fegyverrel, ékszerrel jelentkeznek a szellemek, szövetet, virágokat hoznak magukkal. Honnan vennék mindezeket, ha nem a Földet körülvevő első légköri gyűrűből? Az ilyen szellemeket sohase keressétek magasabban. És ha magasabb szellem hoz nektek valami anyagit: ő is ebből a szférából vette. Az emberek mindig messze keresnek mindent, pedig az sokszor nagyon közel van hozzájuk. Így van ez minden szellemjelenéssel és fizikai kísérletezéssel is. Az ehhez való eszközök a légköri gyűrűkben és szférákban vannak meg, melyek a Föld körül végzik körforgásukat. Olvassátok Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele I. részének 19. és 20. versét: "Mert amit Isten fe1ő1 tudhatnak a szentlélek által megvilágosított emberek, nyilván vagyon ő bennük: mert Isten megjelentette nekik. Mert ami Istenben láthatatlan, az e világnak megalkotása után a teremtett dolgokban megismerhető és meglátható." Ezek azok a parányok, melyek Istentől jőve, csoportosulás és sűrűsödés által teremtve továbbképződnek.

A Korán földi pompával ékesíti fel paradicsomát. Látsz itt drága köveket palotákat, illatos füstölőszereket. A katolikusoknak meg van tisztítótüzük, pokluk, mennyországuk, a buddhistának nirvánája, az indiánnak a vadászterülete. Azután van Nalhalla (hősök csarnoka), Olympus és mindenféle kép a túlvilágról.

Azok, akik a halál utáni életről e különféle nézetekre tanították az embereket, nem csalódtak, az igazat mondták, mert mind e dolgok megvannak. Az első légköri gyűrűben az élet tisztítótűz, tisztulva emelkednek ki e szférából a szellemek és hogy a másodikba juthassanak - lelki testüket levetik és éteribb testet vesznek fel. Bizonyos neme ez a halálnak, születés a magasabba. De kezdjük meg utazásunkat a légköri gyűrűkön át.


1. légköri gyűrű 1. szféra

E pokolnak nevezhető szféra tulajdonságai: a fajtalanság és érzékiség bűnei. 
A Mars és Skorpió állatövének befolyása alatt áll. Déli szelet, számumot, kolerát, pestist, áradásokat okoz a Földön.

Katalin: Mielőtt Bettivel e körbe léptünk volna, durvább fluidokba burkolóztunk, lelki testünket vagyis periszpritünket megsűrítettük, hogy e kör viszonyaihoz és légköréhez hasonlóbbak legyünk. Pokolnak nevezzük e szférát; pokol alatt a bűn és gyötrelem helyét értjük, melynek e szféra teljesen meg is felel. A szellemek itt fizikailag is szenvednek, lelki testük oly sűrű, hogy fizikai szenvedést éreznek. Sok szellemnek kell ily módon megbűnhődnie korábbi bűneiért és kicsapongásaiért. E szférába is küld Isten vigasztaló, és intő szellemeket. E szerencsétlen eltévelyedetteket innen csak a töredelmes bűnbánat válthatja meg. Némelyek bárgyúságba esnek, mozdulatlanok, apatikusak, álomba merültek, amely alatt gonosz álmok gyötrik őket, amelybál csak a fizikai fájdalom képes őket felébreszteni. Tehetetlenek és szerencsétlen betegekként bánnak velük. Itt a természet olyan, mint a sivatag: nincs itt se fa, se víz, csak homok, tüskés bozótok és forró szelek. Itt a szellemek még az evés, ivás emberi szükségletét érzik, anélkül, hogy kielégíthetnék. Nagyon sokan, akik földi életükben tivornyákat, nagy lakomákat csaptak, iszákosak voltak, itt éheznek és szomjúhoznak; a pazar étkezésért rettenetes módon meg kell szenvedniük. Le se tudom írni, mily borzasztó ez a szféra. Dögvészt, ragályos nyavalyákat terjeszt a Földön. Hallottam, mikor két magas szellem oktatta és intette a szegény eltévelyedetteket; sokan sírtak és zokogtak, mások káromkodtak vagy hangosan nevettek. Igazán, itt a bűn maga magát bünteti! A gonosz hajlam, melynek az ember a Földön hódolt és amit élvezetnek tartott, itt pokollá válik. A fajtalanság, a testi gyönyörök megrontották, nyomorékká tették e szellemeket. A féktelenségre való hajlandóságot még magukban hordják anélkül, hogy kielégíthetnék. Különösen megdöbbentő volt egyik szellem, aki morfiummal tette magát tönkre. Éppen így jár az iszákos is; mindegyik azért a szerért kiabál, amivel azelőtt érzékeit elkábította.

]ó szellemek itt gyógyító és javító intézeteket állítottak fel azok számára, akik bűnüket megbánják és tanulni akarnak. Gyakran megtörténik, hogy e szellemek egyes csoportjai áttörik e szférát és lerohannak a Földre. Ezek aztán azok a kísértők, akik ordító Oroszlánokként járnak körül, keresvén, hogy kit nyelhessenek el. Ördögöknek nevezik őket. Hányan vannak az emberek között, akik elég oktalanok, hogy martalékaikul esnek. Ebben a szférában találtam L-t, aki a Földön 30 évig állott szolgálatunkban, de javíthatatlan iszákos volt, az ital ölte is meg. Nagyon megörült, mikor meglátott. "Hogy folyik dolgod?" - kérdem. "Rosszul, nagyon rosszul, mindig szomjazom, nincs egy percnyi nyugtom sem, nagyon kellemetlen állapotban vagyok. Tudom, hogy meghaltam. Bizonyára a pokolban vagyok. Óh mentsen meg, vezessen el innen. Olyan különös érzés volt, mikor meghaltam, féltem holttestemtől, kirohantam és mindjárt korcsmába jutottam, de elrémülve tapasztaltam, hogy nem tudok inni, semmit sem tudtam többé megemészteni s mégis epedtem utána. Így bolyongtam egyik korcsmából a másikba. Aztán jött egy kísértet s így szólt: Halott vagy, hagyd itt ezt a Földet, és ide vezetett, mint valami porkoláb. Óh kérem, most mindent meg akarok gyónni! Nem voltam olyan jó, mint hitte, nem, nem voltam olyan becsületes! Néha-néha loptam is, mert pénzre volt szükségem, hogy pálinkát vegyek. Óh az a pálinka, még most is ég a gyomromban. Valaki itt azt mondta nekem, hogy imádkozzam, de nincs hozzá bátorságom."
A jóra intettem a szegény eltévelyedett szellemet, a javítóintézetek egyikébe vezettem és kértem felvételét, hogy bűnét belássa és megbánja. Az ilyen szellem megjavítása azonban nagyon nehéz, csak lassanként halad előre, mert sokszor visszaesik és kétségbeesik.

Azután a szegény A. grófnővel találkoztam, kinek állapota siralomra méltó volt. Egykor könnyelmű asszony volt, ki a házasság szentségét egészen figyelmen kívül hagyta. Később morfinistává és iszákossá lett. Emlékezetemben előttem állt az egykori vakító szépségű fiatal leány képe, amilyennek a Földön láttam - és íme mi lett belőle, szegény nyomorult teremtés. Megszólítottam. "Ah, mondá; micsoda szelíd hang ez, papnő maga? Az nem nekem való. És hangosan nevetett. Élni, szeretkezni, élvezni, ez volt az én mottóm és ez marad is. Igen, meghaltam, de a Földről nem távoztam el. Ott vagyok, ahol sok az ember, ahol vígan vannak, csókolóznak és isznak. Elmegyek minden gyógytárba és beszívom magamba a morfiumot, szabadság kell nekem!"
Így pergett folyton a nyelve. És mily nyomorult, undort gerjesztő szellem volt szegény. Csupán rongyok lógtak rajta, alig takarva el a meztelenséget. Bűneinek visszatükrözései vették körül, amelyeket magával kellett hordania.
"Szabadíts meg ezektől a fantazmagóriáktól, mondá, terhemre esnek."
"Nem szabadulsz meg e képektől addig, felelém, míg vétkeidet be nem látod és meg nem bánod."
"Borzasztó, mondó, így tart ez örökké? Majd csak beletalálom magam, mert a szentek közé a mennybe nem megyek, halálra unnám ott magam. Szívesebben vagyok itt a csőcselék közt."
Nem akart semmiféle biztatásra; tanácsra hallgatni. "Csak ne imádkozzál értem, mondó, nem használ az semmit, sokkal jobb volna egy pohár konyak."
Ez a szegény szellem végtelenül elszomorított. Mikor fog ez jobb belátásra ébredni? Csak az elviselhetetlenné váló szenvedés és fájdalom fogja őt észre téríteni, mert meg fogják tanítani imádkozni.
Lefesthetném még itt egy feslett életű ember képét, aki a Földön nagyon előkelő állást foglalt el, de aki semmiféle eszköztől sem riadt vissza, mikor a nők megrontásáról, érzéki élvezeteinek kielégítéséről volt szó. Borzasztó lenne a kép, nem irhalom le egészen. A fúriák valósággal korbácsolták, még a legtitkosabb bűneit is felfedték. Ennek a szférának egy pontjához van láncolva tehetetlenül, mint valami ördög. Ördögnek nevezték a Földön is. Tehetetlensége, rosszasága, gazsága érzetének kell gőgjét megtörnie. A börtönök szférájában lakik, hol gaztetteinek láncai erősen fogva tartják.
Meghatározott időturnus után következik be ismét e szellemek törvényes újraszületése bűnhődésül a Földön. De hagyjuk el e szférát és lépjünk a másodikba.

Megjegyzés:  Ebben a szférában sok esetben a fordítottját élik át, aki szép volt az csúnya lett, de másik szférában is igaz fordítva, aki földön szegény, és szerény volt, békés de csúnya, az ott gazdag lesz és szép.




1, légköri gyűrű 2. szféra


Ez a szféra gyilkosságot, háborút, párbajokat rejt magában és szintén pokol. A Mars és a Vízöntő befolyása alatt áll. Északi szelet, vízveszedelmet, hagymázt okoz a Földön. Az első szféra kemence forróságából igen hideg, nedves szférába jutottunk; a természet kihalt, kopár. Itt sok térítő szellemmel találkoztunk, aki a kivégzetteket a földről elviszi, és bűnbánatot igyekszik bennük ébreszteni.


Egyik szellem hangosan imádkozott. Azt mondták, hogy Francesconi, a kivégzett gyilkos. Megszólított minket.
"Ne ijedjetek meg, én vagyok az a félelmetes. Magasabb szellemek parancsára el kell ezt mondanom, ami talán hasznára lehetne az embereknek. Végre magamba szálltam. Dicsérem Istent és köszönöm Neki, a az uralkodónak és a hóhérnak, hogy kivégeztek, hogy ily módon ocsmány tettemért megbűnhődtem. Igen: "Fogat fogért", mondja a biblia. A büntetés igazságos és az én személyemre megkönnyebbülés. Ah, milyen volna az élet a börtönben szeretteimtől elválasztva!
Egész életemen át e vértől bemocskolt kezeket és a meggyilkolt szellemét látni, a folytonos lelkiismeret-furdalás, a gyötrő gondolatok egész késő öregségig, mindez rettenetes élet lett volna! Szeretett feleségem irtózva fordult volna el tőlem, kedves gyermekemet sohasem mertem volna megcsókolni és szegény anyámnak többé sohasem tudtam volna a szemébe nézni. Míg így a halálbüntetés sokat enyhített számadásomon. Az emberek elnézőbbek a kivégzett, mint az elzárt gyilkos iránt, az utóbbi mindig iszonyú ember marad előttük: a vér a kezéhez tapad, nem lehet lemosni, de a kivégzett maga is borzasztó büntetésen megy keresztül, megbűnhődik. Azért köszönöm Istennek, az uralkodónak és hóhérnak, hogy kivégeztek!
Gonosztettemet őszintén megbántam. A bűnhődés, a kötél általi halál megnyugtatta súlyosan megterhelt lelkiismeretemet; megszabadulás volt a lelkiismeret iszonyú szemrehányásaitól. Borzasztó gonosz szellemek és gonosz hatalmak zsákmánya voltam. Fúriák üldöztek és kényszerítettek a gonosztett elkövetésére. Nem akarom ezzel magam menteni, hiszen tudtam, hogy a kísértő azért ólálkodik, hogy zsákmányát elpusztítsa. Nem hagyott nyugtot, olyan voltam, mint akit megszállt az őrület és a gyilkosságra való kényszer. A hidegvérűség, amit a tett elkövetésekor tanúsítottam, az idegek rettentő túlfeszültsége volt. Az áldozatnak csak első energikus megrohanása követelt tőlem erélyt; azután olyan lettem, mint akit megragad és űz és odataszít a sötét őrület. Az áldozatommal való dulakodás közben egyszer csak elkövettem a gyilkosságot. 
Ah, bárcsak akkor olvashatott volna valaki vért szomjazó lelkemben, és azt kiáltotta volna: "Megállj, gyilkosságot akarsz elkövetni?" Minden szörny eltűnt volna. De így az ördög által elragadtattam magam.
A tett elkövetése után a gonosz furfangoskodásai leptek meg, hangokat hallottam, hogy ezt vagy azt tegyem. Ebben a kábultságomban mindjárt másik gyilkosságra is képes lettem volna, óh mily súllyal nehezedett ez rám! Vége volt minden nyugalmamnak! Valami tompa érzés fogott el, tudtam, hogy elfognak s mikor ez megtörtént, örültem. Midőn erkölcsileg feleszméltem, kétségbeejtő, rettenetes fájdalom fogott el; nem bírtam volna sokáig elviselni. Halálom után találkoztam a meggyilkolttal, remegve álltam előtte ezer lelki kínok között, de ő jó volt és megbocsátott.
Most azonban a szeretett feleségemnek, megbélyegzett gyermekemnek és szegény megtört anyámnak okozott fájdalom gyötör; hogyan tegyem jóvá, mikor az út olyan göröngyös?! De azt mégis tudom, hogy az Isten irgalma nagy.
Óh, irgalmas Isten! Fiadnak a keresztfán hullatott véréért könyörülj az összezúzott, bűnbánó szellemen, akin még embervér tapad! Ah, mi mossa le ezt a nagy vérfoltot? Ki szabadítja meg lelkiismeretemet e tehertől? Imádkozzatok értem. És most harmadszor adok hálát Istennek, az uralkodónak és a hóhérnak a borzasztó halálért, mely engem a rettenetes földi élettől szabadított meg és bűnbánó szellemmé tett."

Sok szellem állt körülötte, amikor így beszélt. Ekkor egyik közülük előlépett és így szólt: Isten megengedi nekem, hogy egyet-mást elmondjak életemből. Megtanulhatjátok a következőkből, hogy Istennek milyen végtelen kegyelme nyilvánul meg a bűnhődésekben és az újra testet öltésekben. Mintegy 400 évvel ezelőtt élt egy ember, aki vad, gonosz és kegyetlen volt. Gyilkossá lett; hét embert ölt meg. Mindannyi átgondolt, minden részletében alaposan kieszelt gyilkosság volt. Legutóbb a polgármestert ölte meg, ekkor tetten érték és felakasztották. Már most azt hiszik az emberek, hogy a felakasztással a gyilkosság ki van egyenlítve és hogyha ők ítéltek a gyilkos fölött, Isten is ítélt fölötte, tévednek. Én magam voltam ez a gonosz gyilkos. Hétszer gyilkoltam, hétszer kell megöletnem, így szólt az ítélet halálom után. Hogy tudtam ilyen mélyre süllyedni, gyilkossá, semmirekellővé lenni, azt ne kérdezzétek. Ha már egyszer a szellem a bűn lejtőjére kerül, gyorsan rohan lefelé. A szenvedélynek gőzereje van. Nem süllyedésem történetét, hanem a bűnhődésemet akarom nektek elbeszélni. Aki gonosz, az nem tud szeretni. Így volt ez velem is, senkit sem szerettem, csak a gyűlöletet ismertem. De senki sincs teljesen elhagyatva, én sem voltam. Kivégeztetésem után azzal találkoztam, aki anyám volt; ő fogadott, intett a jóra, meg akarta menteni lelkemet, de én vad és féktelen voltam; a Földre rohantam a harcosok közé és részt vettem csatáikban, öldökléseikben, pusztításaikban. Anyám azonban folyton imádkozott lelkem megtéréséért. Egyik magasabb szellem azt mondta neki: Ha te meg akarod lelkét menteni, akkor az ő kedvéért ismét testet kell öltened a Földön; a te szereteted vonzza őt és a te fiad lesz, de bűnhődésbő1 erőszakos halállal fog kimúlni. Kész vagy ezt a szenvedést átélni és vele megosztani? Hálásan vállalta. A szellem megáldotta és így szólt: E perctől fogva Dolorosa a neved; lépj tövises utadra és javítsd meg a lelkét.









Mielőtt bűnhődésem leírásába fognék, el kell beszélnem, miféle gyilkosságokat követtem el.
1. Mint 13 éves fiú megfojtottam játszótársamat, mert azt akartam, hogy kardja az enyém legyen. Fáradságosan cipeltem holttestét a folyóig és beledobtam. Senki sem gyanította bennem a gyilkost.
2. Midőn Olaszországban voltam, szeretőmet, aki megcsalt, leszúrtam és megugrottam.
3.  A csatatéren egy megsebesült lovast agyonszúrtam, hogy aranyláncát ellophassam.
4.  Egy vár bevételekor annak öreg úrnőjét szúrtam agyon és elraboltam ékszereit.
5. Egy asszonyt megkívántam, aki férjnél volt. Öreg férjét megmérgeztem és az asszonyt magamhoz vettem, de valóságos démon volt, elrabolta minden ékszeremet.
6. Ez volt a legelvetemedettebb: kikötött vérdíjért bérgyilkossá lettem. Egy előkelő személyt szúrtam agyon.
7. Ismét bérgyilkosság; tetten értek és felakasztottak. Mindezért hétszer kellett kivégeztetnem, így szólt a túlvilági ítélet.


Vezeklés:

1. vezeklés: Dolorosa csakugyan anyám lett. A legnagyobb gonddal nevelt, de én vad és gonosz lettem, csak bánatot okoztam neki. Megszöktem, egy rablóbandához csatlakoztam. A bandát elfogták; minden rablót felakasztottak minden hosszadalmasabb bírói vizsgálat nélkül, persze engem is. E halál után rémes kétségbeesés kerített hatalmába s addig tartott, míg anyám a Földön meghalt, hozzám jött és a jóra intett.
2. vezeklés: Önkéntelenül öltöttem ismét testet. Gépiesen kellett e törvényt követnem, mely a mélyre süllyedt szellemeket vezeti és tisztítja. Dolorosa lett ismét anyám, ez alkalommal egy asszony mérgezett meg, aki vagyonomat ellopta.
3. vezeklés: Dolorosa ismét anyám lett; minden testet öltésben valami jóra tanított, mindig előbbre vitt egy lépéssel. Ebben az életben a csatatéren épp úgy gyilkoltak meg, ahogy egykor én öltem meg a lovast.
4. vezeklés: Már javultam valamit. Dolorosa örömmel látta ezt. Ez alkalommal túléltem. Mint öreg ember erőszakos halállal haltam meg, mikor a várost rohammal bevették; egy török ölt meg.
5. vezeklés: Anyám ez alkalommal a szellemvilágban maradt, védőszellemem volt, őrködött felettem, Ebben a testet öltésben végtelenül szerettem egy leányt, elvettem, de megcsalt és megmérgezett, aztán szeretőjével megszökött.
6. vezeklés: Ez a francia forradalom alatt történt. Becsülni, szeretni, hinni tanultam. Királyomért haltam meg a guillotine-on.
7. vezeklés: Még egyszer kellett meghalnom erőszakos halállal. Ennek tudata élt szellememben. Isten megengedte, hogy vitézül a csatamezőn, haljak meg. A novarai csatában estem el. Most már megbűnhődtem. Minden halálom után tisztább és öntudatosabb lett szellemem; szorgalmasan munkálkodtam javulásomon. Most még egyszer kell testet öltenem a Földön, igyekezetem jutalmául Dolorosával, az én dualszellememmel együtt. Még csak most jutottam a hű, erős szellemek álláspontjára. Ez az előrehaladás útja, nincs megállás. A visszafizetés hosszadalmas dolog. A "szemet szemért" törvénye szinte örökkévalóságig tarthat, azért őrizkedjetek a bűntől.


Ebből, meg az előbbi szellemek elbeszéléséből láthatjátok, milyen különbségek vannak. Az úgynevezett tömeggyilkosokat másképp ítélik meg, mint azokat, akik szenvedélyeiktől elragadtatva egyszer ölnek és azután töredelmesen megbánják azt. Borzasztó kimondani is, hogy a gyilkolás mániává, a gonosz szellemek általi megszálltsággá válhatik.



Kérdés: De akkor a gonosz szellemeknek különösen meg kell bűnhődniük?
Katalin: Ez meg is történik. A gonosz maga magát bünteti meg leginkább, nem ismer sem boldogságot, sem nyugalmat és nem nyugszik addig, míg önmagát bilincsekbe nem veri e szféra sötét börtöneiben. Mindig azt kérditek: Minek engedi meg Isten a rosszat? De a rossz elkövethetése a szellem szabad akaratából folyik. A szellemet Isten nem semmisítheti meg, mert minden szellem halhatatlan és Istentől ered. Isten nem semmisíti meg gyermekeit, ha még annyira eltévelyednek is, hanem ismét visszavezérli őket magához. Kivégezni, gyilkolni csak emberek szoktak és azt hiszik, hogy ezzel megsemmisítették a gonoszt. Minthogy tehát minden szellem Istentől ered, ennélfogva nincs feltétlen gonosz, úgynevezett ördög, akit sok ember ellenistennek tart, hanem csak bukott, eltévelyedett szellem van, akinek az a rendeltetése, hogy Istennek ismét engedelmes gyermeke legyen és pedig ugyanolyan módon, ahogyan szabad akaratból elbukott. Ne féljetek a gonosz szellemektől. Ha a mérget nem veszed be, az nem árt. Így van ez a gonosz szellemekkel is. Ne engedelmeskedjél sugalmazásaiknak, és jó maradsz. A gonosz nem veszélyes, mert nem tud alkotni, csak rombolni.
Azoknak a gyilkosoknak a szellemei, kiket a Földön kivégeztek, ideát sokkal jobbaknak tűnnek fel, mint azokéi, kik fel nem fedeztetve büntetlenül jöttek át a Földről.


A bűnhődő szellemek egy csoportját figyeltem meg, akik földi újra testet öltésre készültek. Jó szellemek vigasztalták és bátorították őket, megmondták nekik, milyen bűnhődést kell kiállniuk. Kérte azonban mindegyik, hogy inkább a Földön bűnhődjék, mint itt, mondván, hogy új életet akarnak kezdeni és Istent kiengesztelni. E szféra szellemei háborúra, párbajra, gyilkosságra ingerelnek, beleavatkoznak minden csatába és viszálykodást szítanak
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Lakói öngyilkosok. A Szaturnusz és Koscsillagzat befolyása alatt áll. Északkeleti szelet idéz elő, sötétséget, ködöt, szembetegséget okoz. Szintén pokolnak nevezhető.

Katalin: Ez a szféra olyannak látszott nekem, mint valami nagy gyógyintézet. Itt igazi beteg szellemek vannak, akik őrültségben, képzelgésben, csalódásokban szenvednek. Borzongató nyugalom és csend uralkodik itt, mint valami határtalan betegszobában. Sűrű köd tölti be a levegőt: úgy tűnt fel nekem, mintha ez a köd magukból a szellemekből áradt volna ki, mintha azok zavaros gondolatai lennének. Itt a szellemekkel mint tébolyodottakkal és betegekkel bánnak és könyörülő szellemek szeretettel ápolják őket, míg rossz cselekedeteik tudatára nem ébrednek. A könnyeknek, a bűnbánatnak, az erkölcsi fájdalomnak a szférája ez. Az öngyilkosoknál természetesen az indító okot különösen beszámítják; azonban teljesen mindegy, vajon az öngyilkosság gyávaság vagy bátorság,; kétségbeesés, önfeláldozás vagy életuntság okából történt.. 
Mindenkinek, aki e tettet elkövette, e szférában meg kell állnia; és sorsa itt dől el. Egyedül az őrültség menti az öngyilkosságot, semmi más, mert az emberi szívben az Istenbe vetett hitnek kellene legerősebbnek lennie s minden mást felül kellene múlnia. 

Pl. ha A. megölte magát, mert gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, az öngyilkosság ugyan megszabadítottal, testétől, de nem a betegségtől, melyet most már a lelki testéhez és szelleméhez tapadva, sokkal nehezebb végigszenvednie, mint a Földön. 

B. golyót röpít agyába, mert adósságai vannak, miket nem tud kifizetni. Már most mint szellemnek megmutatják, hogy ha Isten segítségében bízva, csak pár napig vár, a segítség megérkezett volna; vagy pedig, hogy a következményeket mennyivel jobb lett volna a Földön elviselnie. 

C. megmérgezi magát, hogy meneküljön szégyenétől, mert elcsábították és anyává kellene lennie. D. is a szégyentől akar menekülni, mert sikkasztott és fél a börtöntől. Egyik sem menekül meg a szégyentől, mert emlékük a Földön meg van bélyegezve, itt a szellemvilágban pedig mindent kíméletlenül felfednek és egyetlen bűnös sem menekül a bűnhődéstől. Mások ismét azért oltják ki életüket, mert életuntak, szerencsétlen szerelem miatt, vagy, mint ők vélik, hogy másokért feláldozták magukat. Itt mindegyik megtanulja belátni azt, hogy önvére lelkéhez tapad, hogy nincs joga önkényüleg Isten akaratába avatkozni és hogy türelem és Istenbe vetett hit és akaratában való megnyugvás mellett, mely miatt kétségbeesett állapota jóra fordult volna.
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Rablók, tolvajok, hazugok szférája; pokol. A Mars és a Kos csillagzat befolyása alatt áll. Délkeleti szelet, esőt, havazást, nedvességet hoz, ízületi csúzt okoz.

Ez a szféra tele van útvesztőkkel, rendetlenséggel, tisztátalansággal. Az ember egyáltalán nem tud tájékozódni benne és ez a túrzavaros látvány nagyon kellemetlen. A nagy mocsarak és ingoványok mérföldekre terjednek. Zöld rétet látunk, rá akarunk lépni és posványba süllyedünk; majd ismét útvesztőben találjuk magunkat, tele tüskés bozóttal, melyből kitalálni igazán művészet. Ezeket mind a hazugság hozta létre. Minden virág hamis vagy utánzott; ha hozzá akarunk nyúlni, szétmállik, semmivé lesz. A víz, mely tisztának látszik, tele van kígyókkal és békákkal; mindenütt csalódás! A hazugságnak és a csalárdságnak posványa mindenre rátapad. A hazugság szellemeinek egészen sajátságos lelki testük van; burokjuk tele van ráncokkal; ezekbe a ráncokba van beleírva minden hazugságuk, melyet mindenki olvashat. Sok szellem görcsösen összefogja a ráncokat, de az írás áthat a ráncokon és akkor az ódban olvasható, mely a szellemet körülveszi. Itt az a büntetés, hogy semmi sem marad elrejtve. A tolvajokkal, betűrőkkel, rablókkal éppen így van. Minden lopott tárgy, legyen az bár a legkisebb, itt ismét előkerül. Nagyon különös látvány ez, mert minden lopott dolognak megvan itt a kép-mása, s így az illető bűnös borzalmat keltő módon látja bűntényeit. Tulajdonképpen olyan, mint egy nagy vásár. Őrök vannak itt, kiknek kötelességük mindenre felügyelni és rendet tartani. Olyan ez körülbelül, mint a földön a szigorú rendőrség, és mert ezeknek az őröknek semmi sem kerüli el figyelmét. Utunkban egy betörő szellemével találkoztunk. Szomorú látványt nyújtott; az, kitől azelőtt az emberek rettegtek, most ő maga retteg irtózatos módon, mert gonosztettei mindig szemei előtt lebegnek. Apró lángok lidércként követik őt mindenüvé. Különösen gyújtogatással okozott sok kárt a Földön, hogy aztán rabolhasson.

Felkiáltott: "Nyomorult vagyok! Segítsetek! Az örök tűz megemészt, mentsetek megl"
Katalin: Szegény szellem! Miért szenvedsz így? Tudatában vagy bűneidnek?
Szellem: Ó igen! Híres rabló voltam, erénytipró, gyújtogató, semmi sem volt előttem szent! Hogy rettegtek tőlem az emberek!
Katalin: Gondoltál arra, hogy Istentől bocsánatot kérj? 	
Szellem: Nem! Hiszen örökre elkárhoztam, a pokolban vagyok, itt nincs irgalom!
Katalin: Tévedsz, Isten irgalmas. Ez a pokol nem tart örökké, ha vezekelsz, búneídet megbánod és imádkozol. 
Szellem: Imádkozni? Minek? Hiszen a pokolban vagyok.
A pap nekem azt mondta, hogy a pokol örökké tart; neki csak jobban kell tudnia! Azért egészen hiábavaló a megbánás, mert a pokol örök, ezt már a katekizmusban is tanítják. De már nagyon sokan vannak itt és ha Isten a pokol örökkévalóságának véget nem vet, akkor nemsokára megtelik és többen leszünk, mint a jók. Csak legalább ne volna olyan borzalmas itt az élet és ne volna folyton az ember szeme előtt az, amit elkövetett. Igen, magam előtt látom bűntetteim áldozatait, itt vannak és vádolnak. Csak legalább a lelkiismeretet lehetne kiölni, mert ez a legnagyobb gyötrelem!
Katalin: Szegény szellem, hallgass meg! Kínjaidat csak az őszinte megbánás könnyei enyhíthetik. Isten minden bűnbánó bűnösnek könyörülő atyja és egyetlen teremtményét sem ítéli örök kárhozatra. Minél tovább halasztod a megbánást, annál tovább tartanak kínjaid. Térj meg tehát és imádkozzál.
Szellem: Honnan jönnek e hangok? Így még senki sem beszélt velem. Mindig azt mondták: "Örökre elkárhoztál." Ó mondd, könyörülő lélek, igazán van megbocsátás? Nem kárhoztam el örökre? Letörleszthetem adósságaimat? Bűnhődhetem? Kiszabadulhatok a nyomornak ez örökkévalóságából? Hiszen nemcsak én, hanem sok ezren élünk itt bűneinktől gyötörtetve és nem gondolunk semmi vezeklésre, mert a pokol örökkévalóságában hiszünk. Kérlek, szólj még egyszer hozzám!
Katalin: Hihetsz szavaimban, kedves testvér. Valóban, Isten az irgalom atyja, hiszen Krisztus a szegény bűnösökért jött, tehát te érted is. A kínok örökkévalósága bűneid számától és bűnbánatod fokától függ. Vezekelj, kiálts Istenhez, Ő meghallgat.
Szellem: E szó: Ő meghallgat - már megkönnyíti lelkemet. Igen, én imádkozni akarok, megbánni bűneimet; minden büntetést szívesen fogadok, csak megbocsásson Isten. Köszönöm, jó szellem, az első vigasztalást ebben a hosszú, sötét éjszakában.
Így vigasztaltam meg még több szellemet is e szerencsétlenek közül. Azok a szellemek, akik a többiek fölött őrködnek, gyakran e szféra megtért szellemei. Az egyik őr éppen intett egy szerencsétlen bűnöst és a következőket mondta neki:
"Kedves testvérem, ne csüggedj, van visszatérés, van javulás. Utolsó előtti földi létem alatt hitetlen és megátalkodott bűnös voltam én is. A halált úgy tekintettem, mint meg-semmisülést. Miért? Mert egész életem annyira az álnokság és hazugság szövevénye volt, hogy a folytatólagos élet puszta gondolata is csak kínzólag hatott volna rám. Bekövetkezett a halál; nem megsemmisülést - életet hozott számomra, de milyet! Kétségbeestem amiatt, hogy tovább éltem és hogy tudtam, hogy soha megsemmisülnöm nem lehet. Rettenetes egy egész életet élni le tele hazugsággal. Itt álltam s most már világos volt előttem minden! Közel voltam a megőrüléshez.

Tomboltam és kiabáltam, óhajtva a megsemmisülést, de nem jött - ellenkezőleg, emlékezőtehetségem mindig élesebb lett, iszonyú gyötrelmemre. Végre megtörtem, bűnbánat fogott el. Kértem Istent, engedje inkább, hogy a Föld összes kínjait átéljem, mintsem hogy így a szellemvilágban elhibázott, hazug földi életem tükrét folytonosan magam előtt lássam. Hálával, ragadtam meg a bűnhődés lehetőségét az által, hogy a Földön újra születhetek. A neophyta lelkesedésével, ki a hitért és igazságért kész meghalni, vállaltam magamra a bűnhődő életet. És mint hittérítő haltam meg az igazságért, Istenért Kínában. Meghaltam kereszttel a kezemben. Isten nevével ajkamon, amikor a kínaiak sok keresztényt öldöstek le. Ó, üdvözítő halál, még üdvözítőbb felébredés a boldogok országában! Már most itt folytatom térítő munkámat!"
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Istentagadók, nihilisták, anarchisták. A Mars és Bak csillagzat befolyása alatt áll. Keleti szelet, tüzet, időváltozást, a betegségek közül üszköt, rákot okoz. Ez is pokolnak nevezhető.

A belépés ebbe a szférába nagyon szomorú; valóságos orkán dühöng itt és a levegő mégis oly nehéz és sűrű. Nincs fa, nincs virág, nincs madár e sziklás vadonban.
A lények vagy szellemek, kik e szférában laknak egymás mellett elmennek anélkül, hogy látnák egymást; vakok! Egy ilyen alakhoz közeledtem; férfi volt, így kiáltott: "Kivégeztek, meggyilkoltak! De élek és meg fogom magamat bosszulni! Le a királyokkal!"
Lassanként több szellem gyűlt köréje: mind vak volt. Tanácskoztak, hogy tudnának lázadásokat, forradalmat szítani a Földön. A munkásokat akarták fellázítani, hogy az arisztokratákat és a királyokat lemészárolják. Vad vonásaikat a vérszomj és bosszúvágy még jobban eltorzította; borzasztó volt látni őket! Ordítozásuk és tombolásuk túlharsogta az orkánt. Egyszerre zúgást és angyali éneket hallottunk a levegőn keresztül: Béke, béke! Isten a szeretet!
Ezek a béke szellemei voltak, kik e szférán keresztül vonultak a Földre. A forradalmi szellemek elcsendesedtek; e pillanatban megnyíltak szemeik, hogy lássák a béke szellemeit, akik Istent dicsőítő énekeket énekeltek.
"Nevetséges halleluja-fajzat!" - kiáltotta a vezető. - Nincs Isten, le vele, ha volna, megsemmisítene minket, mert mi gyűlöljük Őt!"
"Gyűlölöd Istent és tagadod? Ez ellentmondás; hogy lehet valakit gyúlölni, aki nem létezik?" - szóltam a szellemhez.
"Minden hatalmat gyűlölök!" - válaszolta ő.
"És mégis te magad vágyol a hatalomra, vezető és népboldogító akarsz lenni", mondtam neki. "Tudd meg, hogy csak a szeretet boldogíthat. Gyűlölettel és bosszúval semmire sem mehetsz."
"Haha!" - nevetett vadul. "Hát a szeretet húzott akasztófára a Földön? A dicsőített vallás? Le a papokkal és minden tekintéllyel!"
Így dühöngtek a szellemek egymás közt; és ismét vakokká váltak.

Ki fogja ezeket valaha is megtéríteni? - kérdem Bettitől. 	"Isten szeretete és béketűrése - felelé. Ők is ide vannak bilincselve vakságuk és gonosztetteik következményei által. 	Sokszor széttörik ugyan ez a bilincs és a Földre rohannak, mint kísértők az emberek megpróbáltatása céljából; de mindennek megvan a határa és törvényes ideje. A töredelmetlenség kétszeres szenvedést és súlyosabb büntetést von maga után. Tekints a borzasztó nyomorultakra, kik a Földön születnek: a vakon születettekre, a süketnémákra, a kéz és láb nélkül születettekre, a hülyékre, a fertelmes betegségekben szenvedő emberekre; mindezek a töredelmetlen szellemek szörnyű büntetései."

Tovább mentünk a sziklás vadonban és egy csatatérhez közeledtünk. Szellemek harcoltak itt egymással egész dühvel. Csattogtak a fegyverek, de egyik sem tudta legyőzni a másikat, sem megsebesíteni avagy megölni; a kimerülésig harcoltak. E szférában bűnhődnek Danton, Robespierre, Marat és minden királygyilkos. Ha sokáig töredelmetlenek maradnak, végtére elvesztik erejüket, azaz lelki testük öreggé, beteggé; gyengévé lesz és elbutulnak; minden tehetségük végképp elgyengül, elszunnyad és aztán meg kell halniuk itt és újraszületniük a Földön nyomorékon vagy hülyén. Ezek a szellemek barlangokban vagy sziklahasadékokban laknak. Láttam itt királygyilkosokat, vérontó forradalmárokat; öregek voltak, nagyon öregek, vakok, süketek; tagjaikban égető fájdalom volt, úgy ültek barlangjaik előtt dideregve a viharban. Mindig előttük állt a nyaktiló és a vérfürdő, mit ők rendeztek.
Ide is eljönnek időnként a könyörületes szellemek, hogy e szerencsétleneknek enyhülést hozzanak, bennük bűnbánatot ébresszenek és őket az újraszületésre előkészítsék. A nihilisták birodalma, akik a Földet minden rabszolgaságtól öldökléssel és dinamitbombákkal akarják felszabadítani, leírhatatlan a maga borzalmasságában. Itt a szellemek lebilincselve, megkötözve érzik magukat, tehetetlenek, meg kell törniük és Isten hatalmát meg kell ismerni tanulniuk. Be kell látniuk, hogy egyedül szeretettel lehet az emberiséget felszabadítani, nem pedig gyilkolással és öldökléssel.
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Az önzés, fösvénység, a pénzvágy hazája. A Hold és a Bak csillagzat befolyása alatt. Nyugati szelet, tüdőbetegségeket okoz.

Mikor beléptünk e szférába, úgy éreztem magam, mintha egészen más világrészbe jutottam volna, annyira különbözik az 5. szférától. Hó- és jéghegyekkel voltunk körülvéve, azt hittem, hogy az északi póluson vagyok. :Minden meg volt fagyva és dermedve.
"Ez az önzők szférafa, akik szeretetének tárgya egyedül a pénz és az »Én« volt; akiknek szívét sohasem dobogtatta meg a felebaráti szeretet melege; akiknek markát sohasem nyitotta ki adakozásra a könyörületesség, akiknek pénz volt 	az Istenük" Így mondá Betti.
De hát hol vannak, hiszen egyetlen szellemet sem látok? - kérdem.
Betti most egy jégbarlangba vezetett; ott egy öreg embert láttam rongyos ruhában, rakás pénz volt előtte, folyton olvasta, észre sem vett minket.
"Pedig már sok jóra intő szellem volt itt", beszélé Betti. "Már több, mint 100 éve ül itt és olvassa a pénzét, nem akar se hallani, se látni."
"Mikor fog ez végre megtérni?" - kérdem.
"Ha ezt az oly nagyon szeretett helyet, mely az ő paradicsoma, a kitűzött időben magától el nem hagyja, a büntető újra testet öltés törvénye ragadja meg."



Ekkor egy világos, szép szellem jött hozzánk és így szólt: "Én is ily szerencsétlen szellem voltam egykor, mint ez itt. A fogat fogért, szemet szemért nagy és igaz mondás, melyet azonban nem szabad egyetlen rövid emberéletre alkalmazni. Örökkévalóságokat ölel az fel. Mindent visszafizetnek, a jót épp úgy, mint a rosszat és ez a leszámolás a végtelenségbe nyúlik. 
Ezelőtt mintegy 300 évvel éltem a Földön; szüleimnek egyetlen leánya voltam, ezért nagyon elkényeztettek. Minden én körülöttem forgott, akaratom parancs volt, minden kívánságom törvény. Csak valamely nagyon nemes szellem tudta volna az ilyen vakszeretettel és gyengeséggel szemben megállni, hogy önzővé ne legyen. Az én szellemem nem bírta ki e próbát. Keményszívű, kapzsi, önző lettem. Mindig többre vágytam; adni nem tudtam semmit, amellett elégedetlen voltam, mert sohasem volt elég. Fösvény lettem és elástam a pénzemet. Nem voltam szép, kissé ferde növésű; arcomról lerítt a kapzsiság, külsőmön volt valami visszataszító. Rútságom és ridegségem dacára sok kérőm akadt, mert nagy vagyon várt reám. Mégis a félelem miatt, hogy pénzemet, amit mindenekfölött szerettem, mással kell megosztani, hajadon maradtam. Szüleimnek túlságos vakszeretetükért hálátlansággal, zsarnoki szeszéllyel és durvasággal fizettem. Mikor öregek és gyámoltalanok lettek, az egész vagyont magamhoz kaparintottam. Kuporgattam és kuporgattam, szüleimre semmit sem áldoztam, nyomorogni hagytam őket. Atyám halála után, kihez súlyos betegségében orvost hívni sajnáltam és így életét megrövidítettem, szegény öreg anyámmal egészen visszavonultam. Ó, a szegény, jó öregasszony! Mit kellett neki szenvednie! Kín elbeszélnem. Télen sajnáltam tőle a fát, dideregve ült beburkolózva ócska bundájába, szénserpenyőn melengetve kezeit. Végre ő is itt hagyta a földi életet, melyet én fösvénységemmel ránézve oly kínossá tettem. Koldusnak sohasem adtam kenyeret, szigorú és szívtelen voltam szegény rokonaimmal, minden kérésükkel elutasítottam őket. Akkortájban nehéz háborús idők jártak, mindenféle szükség és nyomor, de az én szívem kemény és hideg maradt. Minden értékes dolgomat elástam és úgy éltem, mint egy koldus, a legszükségesebbet is alig engedve meg magamnak, de az a tudat, hogy oly sok ezüstöm és drágakövem van, boldoggá tett. Senkit sem szerettem, bizalmatlan voltam mindenkivel szemben. Istenre nem gondoltam, szívem megkérgesedett, a kincsvágy kerített hatalmába. Keményszívűségem nemcsak szüleimnek okozta halálát, hanem egyik nagybátyámnak is, aki nagyon megszorult és családja közel állt az éhhalálhoz; megtagadtam tőle minden segítséget, amire ő öngyilkossá lett. Egyik unokanővérem is a folyó hullámaiba vetette magát, mert oly szívtelenül elutasítottam magamtól. Egy másik talán nem lett volna tolvajjá, ha segítettem volna, mikor hozzám fordult. Elásott kincseim, a szalmazsákban levő pénzem, a padló alá rejtett aranyaim voltak a gyönyörűségem. Egyszer váratlanul lepett meg a halál.
 Szellemem ugyan kívül volt a testen, de a földi vagyontól, melyen csüggött, nem tudott elválni. Most következett a büntetés; az emberek tudták, hogy gazdag vagyok, az örökösök megrohanták a házat, átkutatták az ágyat, a kamrában felfeszítették a padlót, feltörték a szekrényeket; hallottam, hogyan átkoztak, láttam, hogy vándorolt pénzem azok kezébe, akik azon összevesztek, összeverekedtek. Egész életem vágyát és törekvését egy pillanat alatt szétrombolták. Közéjük rohantam, meg akartam menteni pénzemet, de nem tudtam megragadni. Micsoda kínokat álltam ki! Egyetlen vigaszom az elásott kincs volt, ezt nem fedezte fel senki. Ott ültem rendületlenül és őriztem a kincset. Az évek múltak s én észre sem vettem; Végre ezt a kincsemet is elrabolták. Házam kertjében egy új háznak az alapját rakták le. Minden ásónyom borzalommal töltött el! Csakugyan ráakadtak kincsemre. Az egyik ezt, a másik azt vette el, egyik az egészet magának követette, a másik perbe vonta érte; így tűnt el az én kincsem, melynek felfedezése csak viszályt szült. Már most semmim sem volt, üvöltő kísértetként bolyongtam minden szellem és ember borzalmára.
Egy missziószellem könyörült meg rajtam. Tudjátok mi az a missziószellem? Egy különös osztálya a szellemeknek, kik a szellemi világban ide-oda járnak, hogy az elveszetteket felkeressék, és Istenhez visszavezéreljék. Ez a jó szellem felkarolt, szeretete segítségével a helyes útra terelt, és pedig egyedül szeretetével! Lassan derengett az isteni világosság elfajult lelkemben, szellemi szemeimről leesett a hályog, de újra kellett születnem, mindig csak szenvedésekre és fájdalmakra! Bűnhődés, vezeklés nélkül nincs javulás. Vannak a Földön olyan sorsüldözött emberek, kiket csapás csapás után ér, mint egykor Jóbot, hogy önkéntelenül azt kérdezzük: miért? Ilyen megpróbáltatással telt élet volt az iskola, melyben szeretni és lemondani, hinni és imádkozni megtanultam.
Ekkor teljesedett be a mondás: "Szemet szemért, fogat fogért."



1. légköri gyűrű 7. szféra


A vad népek szellemei. Pogány birodalom. A Hold és a Mérleg befolyása alatt. Északkeleti és délnyugati szelek. Fogfájást és reumát okoz.

Ez a szféra úgy tűnt fel nekem, mintha félreesnék a többitől. A vad, civilizálatlan népek szellemeit foglalja magában, az úgynevezett emberevőkét. Ki a "Szellem, Erő, Anyag"-ot figyelmesen olvasta, tudja, hogy a vad emberfajok szellemei a bűnök és az engedetlenség következtében olyan mélyre süllyedtek, hogy szellemi tulajdonságaikat elvesztve, az állathoz hasonlóan olyan életet élnek, mint az állatok. Ha a még fejletlen szellem magát a gonosz áramlatoktól, az ellentéttől elragadtatni engedi, mielőtt még értelme kifejlődött és nevelése befejeződött volna, akkor belőle a mindenség világaiban kezdetleges állatember keletkezik, aki még műveletlen és nyers. Haláluk után e vadak szellemei a Föld 1. légköri gyűrűjének 7. szférájába kerülnek. Itt ahhoz hasonló természetet találnak, mint amilyent a Földön hagytak. Lelki testük nagyon sűrű, mondhatnám első hatványa a testnek, azaz hogy még sok anyag tapad hozzá; az emberi érzékek érzései még tovább élnek bennük, de nem tudnak gyilkolni. Aki gyilkolni akar, ellenfelét nem tudja megölni, csak árthat és fájdalmat okozhat neki; mert a fizikai fájdalmat érzik e szellemek anyagias lelki testüknél fogva.
A szellemeket e szférában tudatlan gyermekekként tanítják és nevelik; ez itten a könyörületes missziószellemek feladata, kik itt a szellemeket oktatják. ltt ezt a feladatot isteni szellemben szeretettel és igazsággal teljesítik. Először a magasabb hatalomnak, Istennek elismerését keltik fel bennük, azután a felebaráti szeretetet. Mihelyt bennük az Istenben való hit és a szeretet megfogamzott, ezeket a szellemeket a Föld képzettebb népei közé küldik testet öltésre, hogy ott erkölcsöt tanuljanak és nevelésben részesüljenek. De egyszeri testet öltés alatt egyik sem lesz tökéletes és gyakran visszaesik előbbi vadságába. Sokszor csodálkoztok a többszörös gyilkosokon, rablókon, a fajtalanságokon; legyetek elnézők, ezek ugyanis azok az újra testet öltött pogány szellemek, akiknek első próbájukat kell mint keresztényeknek kiállniuk. Ezek a szellemek annyiszor öltenek ismét testet, míg öntudatra ébrednek, míg meg nem érzik, hogy ők a jóságos Isten gyermekei, míg meg nem tanulják, hogy mi a szeretet és meg nem tanítják őket helyesen élni szabad akaratukkal. Csak ekkor válik a szellem öntudatossá a szeretetben, az értelemben és a munkában.



Büntetés és jutalmazás.

(Buddha, aki Jézus mellett Péter Apostol volt, és 1870 óta, mint Névtelen Szellem segíti az emberiséget, az Ő szellemi közlése alapján készült ez az írás!  összeállította: Karsay István)

Minden nép vallása büntetésről és jutalmazásról beszél, de minden felekezetnek a hívei másként képzelik el a büntetést és jutalmazást, sőt egyugyanazon felekezet híveinek is különböző fogalma van róla. A bűnössel szemben a kiegyenlítést büntetésnek tartják.
Mi tiszta szellemek ezt egészen máskép fogjuk fel; mi a bűnös számára mindenben szükségszerűséget, célt és kegyelmi eszközt látunk.
Az emberek azt hiszik, hogy a földön elkövetett bűnök a túlvilágon visszafizetetnek, s úgy vélik, hogy ez a visszafizetés: büntetés. Nem úgy van ez kedves emberek! A túlvilágon csak nemezis van, mely a visszafizetésből folyik. Két folyamat nem mehet egyszerre végbe; az egyiknek előbb be kell végződnie, hogy a másikat megteremthesse; egyik állapotnak kell a másikat szülnie s az egyik meg kell hogy előzze a másikat.

A dolog nem lenne olyan súlyos, ha az, aki a földön bűnt követett el, a túlvilágon megfelelő büntetést, a büntetés után pedig bocsánatot és megváltást nyerne, hogy azután örökre üdvözült szellem legyen. Ez azonban ellentmondana Isten igazságosságának; megcáfolta ezt Krisztus is az Ő evangéliumában, s világos szavaival teljesen megsemmisítette ezt a felfogást, midőn így szólt:

„Békülj ki ellenfeleddel, míg az úton jársz, nehogy a bíró elébe hurcoljon, s a bíró átadjon a porkolábnak, hogy börtönbe vettessél; bizony mondom néked, hogy onnan addig ki nem jössz, míg az utolsó fillért meg nem fizetted”.

Az idézet szavait kiegészítésül azt is mondta Krisztus más helyen:

„Az én Atyám hajlékában sok hajlékok vannak”.

Úgy is van, s mi ezeket a hajlékokat cellának nevezzük, és mindenségben számtalan ilyen cella van. Ha az ember emberéletéhez kapott feladatait nem teljesítette, s azokat teljesítetlenül vagy félig teljesítve jött át, egy cellába zárják őt, amelyet leghelyesebben a hallgatás cellájának nevezhetünk; ez az ő túlvilági sínylődő ága, amelyen ráér állapotáról gondolkozni. Ha az után feltalálta önmagát, ti. ha gondolatai tudatára vezették annak, hogy meghalt, s most mint szegény lélek a túlvilágban van, de azzal, hogy a jelenben mi történik vele, még nincsen tisztában, - akkor eljönnek hozzá a világosság angyalai, s a szegény lélek belsőjébe egy sugarat vetítve alkalmat adnak neki annak keresésére és megtalálására, amit a cellába magával hozott. És akkor a szegény lélek bensőjében a beléje vetített fénysugár felvillanása után felébred a nemezis öntudata, mely fokozatosan növekedik, s alakot, s formát ölt benne; egyik rémkép a másik után merül fel vergődő lelke mélyében.

Ezek a rémképek pedig nem egyebek, mint a szellem bűneinek plasztikus alakjai, amelyek azután mindig fenyegetőbben és fenyegetőbben emelik fel a fejüket, mígnem teljes elnyeléssel fenyegetik szellemét, mintha csak meg akarnák bosszulni magukat a szegény lélek vétkei és mulasztásaiért, s addig kínozzák őt, míg be nem ismeri őket, s azt nem kiáltja: mea culpa!



Ezzel a beismeréssel azonban még nincs vége a dolognak, mert a rémalakok csak most jutnak valójában a szemrehányás és önhibáztatás, az önvád és önigazolás követelő hangjaihoz, a szegény lélek pedig a nemezis ezen állapotában a félelem verejtékét izzadja, majd a hideg rázza, majd forrósága van, s nem tud szabadulni lázától. Mert valóságos gonosz láz az, ami a szegény lelket ilyenkor hatalmába kerítette, s addig olvassza s rázza, míg csak szilárdan fel nem teszi magában, hogy minden rosszat jóvá tesz, és bármi áron is kibékül minden ellenségével. 

Elviselhetetlen a nemezisnek ez az állapota, és alkalmas a legmegátalkodottabb lélek megpuhítására, sőt képes az ilyen lélekből még a gyűlölet utolsó szikráját is kioltani.

A nemezis tartama különböző, hosszabb vagy rövidebb ideig tartó; aszerint, amint több vagy kevesebb olyan alakot kell előszólítania, melyeknek a szegény lélekkel számadásaik vannak.
Természetesen jó lenne, ha az ilyen szegény lélek a nemezis eme félelmei, gyötrelmei és pokoli kínjai között meg tudna halni, de nem halhat meg, mert az életre és bizonyos cél betöltésére teremtetett; kénytelen tehát élni és céljait betölteni. És minél inkább vonakodik az akarat, annál tovább folytatja a nemezis kínzó műveletét; annál hatalmasabbakká nőnek az alakok; annál rettenetesebbekké lesznek a rémek, s annál nagyobb lesz a forrósága, metszőbb a hidegsége amaz iszonyú láznak, mely képes a legkeményebb követ is megolvasztani, s a legforróbb vizet is megfagyasztani. Szegény lélek előtt iszonyatos büntetésnek tűnik fel ez a láz, pedig pusztán Istennek nagy kegyelme az, mely a szellemet bünbánatra, kiengesztelésre és megigazulásra képesíti, hogy majdan annak békének is részese lehessen, melyet Isten minden jóakaratú embernek megígért.
Nemezis nélkül, kedveseim, nem jönne létre a jóvátétel, mert a bukott szellem igen gyenge ahhoz, hogy ellenségeivel önként kibéküljön; előbb meg kell kínoztatnia, hogy erre képes legyen. E gyötrelemből meríti az új küzdelemre való erőt és képességet. Amikor pedig a nemezis láza elérte a maga hatását, s a szegény léleknek erőt adott egy új rendeltetésre, akkor a szellem a nemezis cellájából egy másikba, az erőgyűjtés és üdülés cellájába lép be, melyben azután új erőt kell gyűjtenie a türelemre, hogy türelmesen várjon új rendeltetésére.

Ha a szellem a nemezis kínjaiból erőt merített ahhoz a rendíthetetlen föltevéshez, hogy soha többé a régi úton el nem indul, hanem minden hibáját jóvá teszi, akkor új cellájában az imádság ad neki erőt ahhoz, hogy türelemmel várja új feladatát. És ekkor a szellem imádkozik és imádkozik; elkezdi Istent és ellenségét szeretni és sóvárogva várja azt az  órát, melyben Isten megadja neki ebbeli szándékának megvalósításához a szükséges eszközöket. Valamint pedig előbb a bíró előtt volt és saját bűne ítélt fölötte, most porkolábnak adatik át, ki a börtönbe kíséri őt. A börtön az új test, melybe bezáratik, s amelyben meg kell fizetnie mindet az utolsó fillérig mindenkinek, akinek csak adósa.

És ha jóakarata nem elég erős s gyengesége miatt az új börtönben se fizet meg mindent, ismét ítélet elé, újból börtönbe kerül, és addig ismétli, mígnem utolsó tartozását is megfizette.

Ez az igazságosság. Istennek tökéletes igazságossága. Isten ne haragszik, nem büntet s nem bocsát meg; a bűn ítéli és küldi a börtönbe az embert, és csak ha mindent megfizetett s ellenségei megbocsátottak neki, akkor bocsátott meg neki Isten is, és akkor lesz igazzá Isten előtt. Ekkor ugyanis már Istennek nincs mit megbocsátania neki, mert a bocsánatot önmaga kiérdemelte azáltal, hogy mindenkivel szemben igazzá lett.


A bölcs Teremtő mindent beültetett az Ő teremtményeinek szellemébe; mind az ítéletet, mind a büntetést; a jutalmazást, a boldogságot, a békét; nem kell tehát azokat mindenkinek külön – külön adományoznia, mert hiszen Ő már a teremtésnél gondoskodott mindenről.

A nemezisnek sok fázisain kell, hogy átküzdjétek magatokat, hogy felebarátaitok előtt igazakká legyetek és a békét, a valódi békét megtaláljátok!

És mégis vannak itt a Földön olyan férgecskék, akik azt merészelik mondani, hogy a Teremtő nem létezik! Mennyit kell még neked ezeken a szegényeken dolgoznod, míg olyan erőssé teszed őket, hogy belássák gonoszságukat?! Hány és hány testet kel még ezeknek ölteniük, míg mindent jóvá tesznek, amit vétkeztek és amíg mindazokat igazakká teszik, kik tanaik és példáik által megtántorodtak?

És most egy fontos dolog:

Jó annak az embernek, akit a halála után elér a nemezis! Jó neki, mert nem volt rossz ember; de jaj annak, aki hosszú időn át bolyongani kénytelen és sehol nyugalmat, sehol békét nem talál! Jaj annak az embernek, aki túlvilági bolyongásaiban a nemezis kikerül; és kétszeresen jaj az ilyen szegény léleknek, mert az még a túlvilágon is bűnt bűnre halmoz! Ezek a szegény lelkek a világ szerencsétlenségei; ők az emberek fülbesúgói, akik mindazon szenvedélyekre ösztönöznek, melyek a földön maguk is rabjaik voltak!

Mindenütt találhatók ilyen szellemek, ahol emberek vannak; a házakban, az utcán, a világ minden helyén. A bűnös emberek leghűbb követőik ők azért, mert nem mehetnek el emberi szenvedélyük nélkül, de nem lévén anyagi testük ahhoz, hogy szenvedélyeiknek hódoljanak, a hasonló szenvedélyeknek hódoló embereknél tartózkodnak, velük élveznek. 
Ezek a szegény szellemek azok, akik az embereket megszállják és számtalan esetben a romlásba taszítják, mert attól az embertől, akiben nincs meg a jóakarat a bűneiből való megtérésre, el sem távolíthatók!

Mert a nemezis csak azokat a szellemeket ragadja el, akik szakítani akarnak a bűnnel!

Az ilyen szellem, aki ki kénytelen, mint szellem bolyongani a földön, keresve keresvén az emberek között valakit, akihez magát hozzáköthesse, hogy a régi bűnös vágyainak hódolhasson az szenved a legjobban, mert a büntetés, a nemezis nem éri utol.!

Ezt a szerencsétlen szellemet aztán, mivel már akarata sincs, a természeti elemek megragadják, és érzés nélkül, öntudat nélkül ide – oda űzik a mindenségben, mígnem a természet viharai annyira szét nem rázzák őket, hogy megérnek a szellemi nyomorultak menedékházára számára, hogy ott várják be a nemezist.
A lelkiismeretük halott, éppen ezért az elemi természettörvénybe kell, hogy lesüllyedjenek, mert már csak ez képes ismét őket életre és mozgásba serkenteni.

Ezek azok az állapotok, melyeket vallásaitok egészen másképpen neveznek – pokolról és tisztítótűzről beszélve nektek – pokolról, tele kínnal és gyötrelemmel, és égő tisztítótűzről, amely megtisztítja a szegény lelkeket! Fájdalom csak a nemezisben, a tisztítótűzben van, hol a gonosz elsöpörtetvén, a szegény lélek megtisztul. A pokolban van a halál; a tisztítótűzben a születés; a mennyben az élet!

2. légköri gyűrő


1. szféra: Az ortodox katolikusok, dogmatikusok birodalma. A Merkúr és a Bak befolyása alatt. Déli szelet és meleget hoz, rögeszmékre és gőgre való hajlandóságot terjeszt.
2. szféra: Az evangélikus hitágazatok minden felekezete. Északi szél, hideg, a Mars és Ikrek befolyása alatt. Szívbajokat okoz és az önfejűséget növeli.
3. szféra: Az izraeliták szférája. Keleti szél. A Merkur és a Kos befolyása alatt. Vérbajokat okoz és nyereségvágyra ösztönöz.
4. szféra: Az iszlám, a mohamedánok szférája. Nyugati szél. A Hold és Mérleg befolyása alatt. Kólikát okoz és fanatizmusra tesz hajlandóvá.
5. szféra: Buddhisták és brahmánok. Délkeleti szél. A Merkur és Vízöntő befolyása alatt. Görcsöket okoz és vakmerőségre ösztönöz.
6. szféra: Indiánok, kik a nagy Szellemet imádják és a perzsák. Délnyugati szél. A Mars és Kos befolyása alatt. Megsebesüléseket és torokgyulladásokat okoz, a vadászati szenvedélyt felkelti és fokozza.
7. szféra: Kínaiak és japánok. Veszteglés, semmi szél. A Hold és Vízöntők befolyása alatt. Bénulásokat okoz. 


Katalin: Lépjünk már most a Föld 2. légköri gyűrűjébe.
Én a kasztok vagy a dogmák körének nevezném. Ott még emberi törvények és fogalmak uralkodnak, vallási ortodoxia. E kör szféráiban a Föld vallásait fanatizmussal és dogmákkal telten találtam. Minden vallásfelekezet külön világot alkot magának; mindent, amit a Földön anyagiasan gondoltak és emberileg fogtak fel, azt itt tükröződésekben és képekben feltaláljuk, miket a szellemek maguknak hitük és fogalmaik útján teremtettek.
Itt találtam fel az ortodox katolikusok mennyországát minden emberi földi szertartásaikkal együtt, valamint az ájtatoskodó protestánsokét, a zsidók aranyos Jeruzsálemét, a muzulmánok paradicsomát, a buddhizmus nirvánáját, az indiánok nagy réten, a pogányok bálványait. Isten igaz vallását, a szeretetet és a hitet ebben a körben nem találtam. Itt csak türelmetlenség és fanatizmus uralkodik. E birodalmak mindegyikének megvan a jelvénye, uralkodója, határa. E szférák szellemei a Földön is gyakorolják hatalmukat és mindennek, ami a hasonló földi szférában történik, megvan itt a visszatükröződése. Ezek a szellemek uralkodnak a maguk birodalmában. Meghal valaki a Földön, aki papi hatalom befolyása alatt állott, az itt feltalálja a hitsorsos szellemeket, abban a birodalomban, ahol az emberi parancsolatok érvényesek és benne marad mindaddig, míg szelleme az előítéletek és a türelmetlenség béklyóit szétszakítva, az Isten végtelen birodalmában való szabad szárnyalásra meg nem érik.
Ezekből a birodalmakból való szellemek gyakran nyilatkoznak médiumok által a Földön és e szellemek mindegyike erősen azt állítja, hogy igazat mond, mivel semmi mást nem tud. Így azután könnyen megmagyarázható, hogy miért kapunk a médiumok útján igen gyakran ellentétes kijelentéseket; és az olyanok, akik nem állnak magasabb vezetés alatt, el is hiszik és védelmezik azokat. Az ember meghal, de a szellem a maga fogalmaival meg tulajdonságaival tovább él és a test halála után nem sokat változik. Minden szellem magával viszi hitét nézeteivel együtt, a gondolatoknak parányi világát képezve maga közül. E szférákban azok vannak, akik mereven ragaszkodnak véleményükhöz, a betűnek és nem a szellemnek szolgálnak; azok, akik csak az ima mormolásában, a külsőségekben keresték a vallást, nem pedig az igazság Szellemében és Isten szeretetében; azok, akik véleményüknek fanatikus, türelmetlen képviselői voltak és akik önhitten magukat másoknál jobbnak tartották.

Ez tehát a korlátolt, veszteglő szellemek köre. E szellemek a túlvilágon szférájukat aszerint az eszmekör és kép szerint alkotják meg maguknak, amilyenben a Földön éltek. Természetesen magukkal viszik gyűlölködésüket, mert hisz nézetük nem változott meg s egyik elátkozza a másikat. Elképzelhetitek tehát, hogy ez nem a béke légköre, mert ahol fanatizmus és türelmetlenség uralkodik, ott csak veszekedés és viszály lehet. Ezek a szellemek a Földön a vallási gyűlöletet szítják és a különböző vallású embereket egymás ellen ingerlik. E szférákban keressétek a spiritizmus legnagyobb ellenségeit, akik meg akarják akadályozni az igazság kinyilatkoztatását a Földön. E szférákböl való szellemek azok is, akik tudatlanságukban és önfejűségükben az újra testet öltést tagadják. E szférákba is elküldi Isten missziószellemeit; de ezeknek itt a fanatizmussal és az ortodoxiával sokkal nehezebb harcot kell megvívniuk, mint a pogány szellemek birodalmában munkálkodó missziószellemeknek. Ezekben a szférákban az isteni igazság ismeretéhez jutott szellemek vagy magasabb körbe emelkednek, vagy - amint az legtöbbször történik - a Földön újra testet öltenek, hogy más vallásban neveltessenek, mint legutóbbi testet öltésükben. Én e körről nem tudok nektek többet mondani, mint azt, hogy minden egyes szférának megvan a maga jellemző tulajdonsága és sajátszerűsége. Megcsodálhatja itt az ember a mohamedán paradicsom gyönyörűségeit éppúgy, mint a Brahmán aszkéták (önsanyargatók) mozdulatlan, érzéketlen áhítatoskodását. Leghamarabb megtéríthetők az isteni igazságra az indiánok vadászterületeiken. Legmerevebben a kínaiak ragaszkodnak hitükhöz és nemzetiségükhöz.

Minden szféra ismertetésénél egyes betegségeknek és tulajdonságoknak felemlítése azt jelenti, hogy az illető szférák szellemei olyan befolyást gyakorolnak, ha a Földhöz és az emberekhez közelednek. Pl. a 2. légköri gyűrű 1. szférájából való szellemek az ember szellemét saját gőgjük által akként befolyásolják, hogy gőgös legyen, rögeszméket, gyakran őrültséget hozva magukkal; a 2. szférából való szellemek az ember szívét és annak szerveit befolyásolják; önfejűséget hoznak magukkal; a 3. szférájából valók a vérre hatnak, a pénzvágyra és fösvénységre ösztönöznek. A hatás, amint látjátok, mindig kétféle: szellemi és fizikai. A szeleket jelző bolygókra és állatjegyekre vonatkozó megjegyzések később ott lelik magyarázatukat, ahol az elemi szellemekről lesz szó.


Ágoston: A sok közül egy nyilatkozatot akarok ismertetni, melyet egy ultramontán birodalomból való, óva intő egyik szellem juttatott hozzám.
G. ismerősöm meghalt. Minthogy vallásos nézeteiben igen türelmetlen és ultramontán volt, szerettem volna tudni, vajon vallásos nézetei a túlvilágon megváltoztak-e? Egyik este önként nyilatkozott.
G.: Hívni és megidézni nem engedem magam. A diadalmas, csalhatatlan egyház birodalmából jövök, hogy téged a romlást hozó szellemidézéstől, az úgynevezett "spiritiz-mus"-tól megmentselek. Csak azért veszem igénybe ezt a büntetés terhe alatt megtiltott eszközt, ti, hogy médium által írjak, mert jó célt akarok vele szolgálni. Hagyj fel ezzel a tévtannal. Ezek a szellemidézések az egyedül üdvözítő egyház ellen irányulnak; ördögi mesterség az. Nagy különbség van az egyház extatikusai és a spiritista médiumok között. Szenteljétek e fajta képességeiteket a szentegyháznak, vonuljatok vissza szent imagyakorlatokba vagy kolostorokba és vessétek alá magatokat valamely pap vezetésének; csak így szolgál üdvötökre ez az adomány, különben elkárhoztok. Azt hiszik, hogy nálunk katolikusoknál az egyedül üdvözítő tan csak mese, pedig nem úgy van, mert ez igazság. 
A győzedelmeskedő egyház fejei csalhatatlanok, itt mind feltaláltam őket; mi engedelmeskedünk nekik anélkül, hogy kérdeznénk és fontolgatnánk, miért. A "Non possumus" itt is uralkodik, itt is rendelkezik az örök Róma. S én nem lehetek bölcsebb, mint az egyház: Jézus jegyese. Az egyház parancsolatai örök, egyedül üdvözítő igazságokként itt is fennállanak. A feloldozást a Földön az egyház testben levő, itt pedig a testet levetett szolgáitól kapjuk. Dehát az én időm ki van mérve, csak a kötelességre, az igaz hitre kellene térítenem titeket. Halálom után mindent úgy találtam, ahogy azt nekünk szent és csalhatatlan egyházunk tanította, amelynek közösségében én most már boldog vagyok. Vessétek alá magatokat az egyháznak, hajoljatok meg szent atyái előtt és ne szárnyaljon gondolatotok távolabb, mint amennyire ők megengedik.




3. légköri gyűrű 1. szféra

Természetvizsgálók, ki Istent tagadják. A Merkúr és Skorpió befolyása alatt. Déli szél, fejfájást okoz.

A 3. kör 1. szférájában buja, tropikus természetben találtuk magunkat. Midőn fákról, virágokról és a természet szépségeiről beszélek, ezek mind a földieknek tükröződései, mintegy lelkei az anyagi természetnek. Az élő, a létező természet lényegéül mindig a szellemet tekintsétek, mint létező és élőlényt. Egyik erdőben egy szellemmel találkoztunk, aki folyton rovarokat fogdosott. Megszólítottam: "Kedves barátom, nem lennél szíves néhány pillanatot nekem szentelni és engem ebben az erdőben elvezetni?"
A szellem: Nem szívesen, mert éppen egy előttem ismeretlen rovar boncolgatásával vagyok elfoglalva. Én híres természetbúvár vagyok, a nevem Insectus. Az utóbbi időben valami történt velem. Valami változás, de nem tudom mi. A természet itt csodaszép; egészen új bogarakat találtam, de nincs spirituszom, hogy eltehessem őket s ez nagy baj.
Katalin: Kedves Insectus, én megmagyarázom a rajtad végbement, általad meg nem értett változást. Te egyszerűen meghaltál és most mint szellem a szellemek egyik országában tartózkodól.
Minthogy ezt nekem elhinni nem akarta és hosszú szóvitába kezdett a lélek továbbélésének lehetetlenségéről, levezettük a földre sírjához és elolvastattuk vele a sírkövének feliratát. Ez kissé megrendítette.
Igen, ez én vagyok, szólt, vagyis rajta van a nevem; érthetetlen! Hadd nézzem csak meg, hogy odalent csakugyan az én testem rothad-e. Tudni akarom, hogy a férgek milyen fajtája emészti ott bent azt.
Tekintetével belemélyedt a sírba, felboncolta a tetemet, tanulmányozta, vizsgálta és a közben a halhatatlanságról ismét megfeledkezett. Hagyj fel vele - mondám - magyarázd meg mostani létedet, szellemi testedet, életedet emberi test nélkül. Semmit sem tudott megmagyarázni. Egészen elhűlt e kérdésekre, melyek az egyszerű hívő előtt nem rejtélyek. Így értik meg a kicsinyek, amit a nagyok nem tudnak. Némely tudás, ki a Földön köteteket írt tele tudományos értekezésekkel, kis, tudatlant gyermekként áll a szellemvilágban a halhatatlanság kérdésével szemben. Sokszor nagyon sokáig tart, míg ilyen szellem tévedését belátja.
Az ilyen szellemek többnyire korábbi földi foglalkozásukat akarják a szellemvilágban is folytatni, végre azután belátják, hogy folytonosan egy körben forognak anélkül, hogy az okot és az igazságot megtalálnák. Azután a magasabb szellemek tanításai és a Földön való újraszületések meghozzák nekik a megismerés világosságát.

3. légköri gyűrű 2. szféra

Azoknak a bölcsészeknek lakhelye, kik Istent tagadják: ~ Mars és a Kos befolyása alatt. Északi szél. Gyomorbajokat okoz.

Katalin: Ebben a szférában a természet olyan, mint e légkör első szférájában. A szellemek itt többnyire mély gondolatokba merülve, sokan hangosan beszélnek önmagukkal, vagy vitatkoznak egymással. A szellemek egyikében egy, a Földön nagyon híres filozófiai írót ismertem fel, a logika mesterét, akinek logikájában azonban Isten egyáltalán nem fordult elő, mert ezt logikátlannak tartotta.

Nevezzük e szellemet Talmusnak. Megszólítottam; bosszankodva tekintett fel és így szól:
Ki szólított meg? Ki háborgat gondolataimban? Uraim! Minden csak állapot, képzelet. Az állapotok átváltoznak, és velük együtt képzeleteink. Csak az "én" marad ugyanaz.
Katafin: Tehát egy "Én"-t mégis elfogadsz? Ha nem tévedek, Talmus vagy, egy logikát írtál, melyben a Teremtőt tagadod és azt állítod, hogy minden csak önátalakulás.
Talmus: Egészen helyes. Magunk vagyunk önmagunknak oka és pedig olyan oka, mely átváltozásokból, átalakulásokból áll.
Katalin: Ha te önmagad vagy oka létednek, akkor elfogadhatod, hogy a mindenségnek van egy Teremtője, egy ura, ki minden oknak az oka.
Talmus: A Teremtő én szerintem teljesen felesleges. A teremtés önmagából jött létre, én magam változtattam át önmagamat más lénnyé az átváltozás erejével.
Katalin: Beszélj valamit a te átváltozásodról, amit én testi halálnak s a szellem feltámadásának nevezek.
Talmus: Igen szívesen; de ne ejtsd ki e szót: "szellem". Erre nincs semmi képzetünk. Istenre és szellemre semmi szükségünk, hogy logikusan gondolkozzunk; e szavakat az együgyű emberek találták ki, akik mindig egy képzelethez, egy gondolathoz ragaszkodnak. Mi a képzelet? Amit érzékeink mutatnak. A képzelet változik a mi átváltozásunkkal és mi, az ok, más irányt veszünk. A halál szintén tisztán emberi kifejezés; nem más az, mint természetes átváltozás, amihez Istenre nincs szükségünk. Minthogy én vagyok az ok, saját törvényem szerint változtam át és most oly világban vagyok, melynek képzetei átváltozásomnak megfelelnek. 
Katalin: Boldog vagy?
Talmus: Boldog? Ó mily emberi kérdés! Mi a boldogság? Képzete a mindenkori érzékeknek; ez a képzet változik az átváltozásokkal. Ami neked boldogságnak látszik, nekem semmi. Nekem a gondolat minden. Én sem boldog, sem boldogtalan nem vagyok, sem hideg, sem meleg. Ugyan hogy is érezhetne az ok?
Katalin: Hát te sohasem ismerted a szeretetet? Sohase szerettél? Sem apát, sem anyát, sem feleséget, sem gyermeket
Talmus: Szeretet? Ó mily őrült gondolat! Micsoda ferde hajtása, kinövése az érzéknek! A vér vonzalma az, amit a szülők és gyermekek iránt érzünk, amely a korral eltompul. Az ember szereti gyermekét, mint az ok termékét, mint a saját alkotását, de ez is kihűl, mihelyt a termék önálló lesz és saját képzeteket alkot magának. A másik, amit te szerelemnek mondasz, tisztán nemi gerjedelem. Nem, én nem vagyok oly gyenge, hogy változékony valamihez ragaszkodni tudnék. Meg kell az embernek önmagával elégednie. Tanulmányozok okokat, megfigyelem az átváltozásokat és gondolkodom felettük. No de elég, élj boldogul! Gondolj átváltozásodra.
Katalin: E szavakkal eltávozott. Talmus a szellemi életet tapasztalati úton magyarázza. Mindent átváltozásnak nevez es arra törekszik, hogy ezt tapasztalati úton megmagyarázza. A Földön a szellemi életet az agy tekervényeivel, a szervezeti sajátságokkal magyarázta. Mostani állapotát nem érti és mégis ugyanoly módon akarja magyarázni. Soká fog tartani, amíg megismeri, hogy a teremtés oka Isten. Végre belefárad, hogy mindig ugyanabban a gondolatkörben forogjon, utoljára kimerül és tompultság áll be nála.

 Ti tudjátok, hogy minden szellemnek van duálja; a makacsság ilyen eseteiben a duáI feladata, hogy a hozzátartozó szellemet megismeréshez segítse és ebből a merevségből felébressze. Egy szellem sem tudja ezt jobban elérni, mint a duál, a duálok összetartozásának benső szellemi kötelékénél fogva.

Minthogy Talmus szellem iránt nagyon érdeklődtem, megkértem Bettit, hogy segítsen Talmus duálszellemét felkeresni. Magnetikus fluid kötelék fűzi össze a duálszellemeket, bármilyen messze vannak is egymástól s bármennyire távolodtak is el egymástól hűtlenség és bűnök következtében. Nem volt könnyú e szellemet megtalálni, mert a fluidikus kötelék e két szellem között sokszorosan meg volt szakítva. Végre megtaláltuk a szellemet az 1. légköri gyűrűben éspedig annak 3. szférában. Földi életének erőszakosan vetett véget azáltal, hogy a hideg habokba vetette magát; mind mondá, Talmus hidegsége és kegyetlensége vitte rá. Hozzám fordulva a így szólt: Ó te, világosság szelleme! Vigaszt és bocsánatot hozol nekem? Én oly szegény és nyomorult voltam a Földön, oly elvetemedett; és mégis szerettem azt a nagy tudóst, de tudni sem akart többé rólam, hidegen és szívtelenül fordult el tőlem, éhezve és dideregve kopogtattam ajtaján, de ő kirúgott. Ó, akkor sírtam keservesen és a habok közt kerestem feledést. Még sem tudok feledni, mert a halál - az nem öl, még elevenebbé tesz. Hírt hozol Talmusról? Etel a nevem
.
Katalin: Talmus a Földön meghalt anélkül, hogy hitt volna Istenben, most már ő is a szellemvilágban van anélkül, hogy ennek tudatában volna, csupán gondolataiba van elmélyedve.
Etel: Ó, ti jó szellemek, vezessetek hozzá; ha egyedül van és elhagyatott, akkor nem taszítja el magától szegény Eteljét. Oly szívesen tennék valami jót; talán fel tudnám szellemében ébreszteni a hitet, mert hogy van Isten, azt tudom, érzem.
Katalin: Ennek az órája még nem érkezett eI. Saját javulásodtól függ, mikor segíthetsz Talmuson. Azért, kedves Etel, engedelmeskedjél a missziószellemeknek, akiket Isten küld íde, hogy titeket a helyes útra térítsenek és oktassanak.
Etel megígérte, hogy engedelmeskedni fog. A szeretet és a vágy, hogy Talmuson segítsen, jó szándékának bizonyára szárnyakat ad és eljön az óra, amidőn szeretetből eredő duálkőtelességét teljesítve, Talmus szellemében a hit világosságát fel fogja gyújtani.











3. légköri gyűrű 3. szféra


Ledérség, élvvágy; hitetlenség. Keleti szél. A Szaturnusz és a Mérleg befolyása. Nemibetegségeket okoz.

Katalin: Képeket tárok elétek e szférából, ezekből magatok megítélhetitek e szféra viszonyait. Ez az úgynevezett nagyvilági szféra. Azoknak az embereknek a szellemei tartózkodnak benne, akik a Földön a társadalom legmagasabb osztályaihoz tartoztak. Gazdagok, műveltek voltak, sem nyomort, sem szükséget nem ismertek, úsztak minden földi élvezetben és tulajdonképpen semmiféle vallásuk sem volt, minthogy Istenre sohasem gondoltak, lelki üdvükkel nem törődtek. Ez a lelkiismeretlenség, a könnyelműség világa. Mily nyomasztó a levegő ebben a szférában! Oly tikkasztó, oly fojtó, mint zivatar előtt szokott lenni, erős villamos áramok húzódnak keresztül rajta. Minden kiszáradt, emellett az ég sötét fellegekkel van borítva.
Azonban ebben a szférában pompás paloták vannak tele műkincsekkel; mindez légköri letükröződés a Földről. Ott a tükröződésekben, a paloták, a drágaságok, a fényűzés délibábjaiban élnek e kincsek egykori tulajdonosai, amelyeken egész szívvel csüggtek. Itt kell megtanulniuk, hogy a birtok, a tulajdon csak üres ábránd, mert e képek a legkisebb érintésre széjjelfoszlanak.
A fényképezés alapján alkothattok magatoknak némi fogalmat a légköri képek előállítására nézve, amelyek valódi tárgyaknak látszanak; egyébiránt a Földön is vannak légköri tükröződések, amik valóságnak látszanak. Aki a Földön valaminek a bolondja volt, az ebben a szenvedélyében egy ideig még a halál után is megmarad, amíg az igazságot meg nem ismeri. Csakhogy a szenvedély a halál után gyötrelemmé válik.

Nézzük, mit mond egy szellem:

De mondja, drága báróné, mily különös dolog is a halál; ön, úgy hiszem, spiritista volt? Talán meg tudná most nekem magyarázni? A Földön sohasem törtem rajta a fejem; minek is? Más tennivalója van az embernek. Tulajdonképpen itt boldognak kellene lennem, minden elég szép; csakhogy úgy veszem észre, hogy él ugyan az ember, de mégis halott, mert tulajdonképpen minden csak képzelődés, minden portéka, amit itt lát, megbízhatatlan! Ne érintse meg ezt a szép márvány Dianát, sem e majolika vázát (600 forint volt az ára), minden csak levegő. Nem értem, hogy lehet valamit ilyen hűen utánozni, azonban az ember semmit sem élvezhet! Kétségbeejtő! Már agyon akartam magam lőni, de a golyó keresztülmegy rajtam anélkül, hogy megölne. Csupa megbízhatatlan portéka ez itt. Rettenetesen unom magamat és mindenki unja magát ebben a halálosan unalmas pompában, ami semmivé foszlik, ezekben a nyomasztó palotákban, melyek tulajdonképpen levegőből vannak.











3. légköri gyűrű 4. szféra

Gőg és elbizakodottság. Nyugati szél. A Merkúr és Kos befolyása. Órültséget és nagyzási hóbortot okoz.


Katalin: E szférába belépni rendkívül nyugtalanító; nekem a levegő egészen sajátságosnak tűnt fel, olyan fojtó, folytonosan változik a túlságos meleg és a túlságos hideg között. A legfeltűnőbbek e szférában a nagyszerű kártya- és légvárak, melyek minden pillanatban összeomlanak. Itt a Föld mindenféle állású embereinek szellemét lehet találni. Arisztokratákat, ügyvédeket, hírlapírókat, polgárokat, parasztokat, mindazokat, akik makacs gőgben voltak vétkesek, elbizakodottságukban magukat jobbnak tartották másoknál és sohasem akartak engedni.
Itt állnak elbizakodottságuk kártyavárai, amelyeket gőgjükben építettek. Minden kártyán kép vagy írás látható, amiből az illetőnek élete és fennhéjázó gondolatai megismerhetők. Én a Föld egyik néhai arisztokratáját figyeltem meg. Ez folyton ősi leszármazásának kártyavárát építgette. Törzsfája majdnem a paradicsomi bűnbeesés előtti időkre nyúlt vissza. A kártyák mind az ősök képeit, koronáikat, rendjeleiket és címeiket ábrázolták. Kártyát kártyára rakott és számítgatta nemzetségének korát, és amikor már készen volt nagyszerű épületével, minden összeomlott. Beláthatatlan idő óta mindig azon fáradozik, hogy ősi leszármazását összeállítsa és minden barátságos, jóra intő szót elutasít. Vele szemben egy angyal épít kártyavárat, melyen ennek a szellemnek minden hibája, vétke és bűne rajta van. Ez a kártyavár azonban a szellem bosszúságára nem omlik össze. Meglátja itt a szellem legtitkosabb bűnét: amint egy leányt elcsábított, kinek tőle fia született és azután amint az anya a nyomorbon elpusztult és amint a fiú teljes elhagyottságban felnőtt, naplopóvá lett és tömlöcben régezte életét. Az ilyen gyermekkel nem törődik az ember, mondta egész gőgösen és bosszankodva fordítja el fejét ezektől az igazmondó kártyáktól. Nem messze tőle hírlapíró építi az ó várát mindenféle hazugságokból, miket egész életében összeírt. Tollával sok gonoszságot követett el, mert semmiben sem hitt, nevetségessé tett minden szellemit, nemest és jót; s amellett még igen nagy embernek képzelte magát. Odább látunk egy ügyvédet, aki - mint mondja - mindent önmagának köszönhetett, aktákból és perekből építi fel kártyavárát; ennek a kártyáin azonban rajta vannak mindazok is, akiktől pénzt zsarolt és akik miatta, tönkrementek. Ez a férfi önhittségében megvetette Istent és még most is gőgös gondolatainak kártyavárait építi. Egy fuvallat és az épület összeomlik.

Ebben a szférában minden szellemnek együtt kell laknia, a zsidónak éppúgy, mint a kereszténynek, a fejedelemnek úgy, mint a parasztnak. Minden gőg a maga sajátsága szerint alakul itt ki és megvan mindeniknek a maga kártyaháza, amelyet magának felépít s mely egyúttal lakóhelye, eszméinek jelképe, jellemének kifejezője és amelyben minél kényelmesebben szeretne elhelyezkedni, de amely minden pillanatban ismét összeomlik. Igen, itt meg kell tanulni, hogy bármiféle gőgnek semmiségét keserűen beismerjék és a szellemi gőgért keservesen lakoljanak. A kétségbeesés végre alázatosságra késztet és megtanít imádkozni. Ebből a szférából kerülnek ki azután a legmegalázóbb újra testet öltések a Földön a legszegényebb emberek közepette. A szellemileg gőgös gyakran hülye lesz vagy nyomorék koldus. Ha ilyen szegény vak vagy béna, bárgyú teremtést láttok a Földön, a szellem múltját, bűneit ne a beteg testben keressétek; legyetek jók és könyörületesek iránta, mert senki sem tudja, nem jut-e hasonló sorsra - kivéve, ha Isten segítségét igyekszik kiérdemelni.
Szellemi közlés:

Halálom után másképp ment a dolog. Kényszerítő törvény hatása alá kerültem; a gonosztettek mértéke betelt. Börtönbe jutottam, amilyen elég van a szellemvilágban. Puszta, terméketlen helyre kerültem, melynek kijáratát hiába kerestem. Egyedül voltam gonosz szellemeimmel és gonosztetteimmel. Minthogy sohasem szerettem senkit, senki sem jött hozzám vigasztalni. Csak az általam meggyilkoltak kísértetei álltak fenyegetőleg szellemem előtt. Ó mily sokszor kívántam magamnak a halált, amely mindent elfeledtet. Lényem halhatatlanságának tudata volt lelkem gyötrelme. Egyszer hosszú idő múlva úgy tűnt fel nekem, mintha valami gyenge fény tört volna utat magának a homályon keresztül, és mintha nevemet hallottam volna. Követtem e világosságot, mely másik szellemi szférába vezetett, ahol dicső angyal ült törvényt sok fogoly fölött. Vezeklést, büntetést rótt ki rájuk. Sokan alávetették magukat az angyal rendelkezéseinek és mentek engedelmesen vezeklésüket megkezdeni. Mások ellenben fellázadtak és ezt a pillanatnyi szabadságot felhasználva a Földre rohantak, mint a vadállatok csordája, ahová őket a gonosz iram űzte. Ezek az ördögök, akik az emberekre rohannak büntetésül és megkísértésül. E szellemek mindegyike, ha csak lehet, gyorsan újra testet ölt, de ez nem könnyű dolog, mert vannak emberek, akik jó védfallal és védőszellemekkel vannak körülvéve és ezek az ily gonosz szellemek számára megközelíthetetlenek.


A testet öltésekre külön szellemek őrködnek és úgy vezetik, hogy az önkény majdnem lehetetlen. Féktelenségemnek ez alkalommal korlátokat szabtak, mert oly feltételek alatt öltöttem testet, amelyek gőgömmel szemben szigorú büntetés számba mentek. Ha ez alkalommal engedelmes és alázatos lettem volna, akkor egészséges parasztfiúvá lettem volna. De szellemem tele volt haraggal és elfojtott dühvel amiatt, hogy egy egyszerű, szegény asszonyban kellett testet öltenem. Eltorzítottam testemet az anya méhében és rombolólag hatottam az agy képződésére. Olyan torz és gonosz lett testem, mint amilyen magam voltam, hű képe szegény "én"-emnek.


Egészséges agyat nem tudtam magamnak alkotni; a beszélőképességet pedig elvonták tőlem, mert nyelvemmel oly sokat vétkeztem. A gőg még élt bennem, éreztem keserű lealacsonyításomat, azért lettem gonosz hülyévé. Ha az emberek kötekedtek velem és kinevettek, megvadultam és ütöttem jobbra-balra. Csak a teheneket szerettem, amelyeket őriznem kellett, meg téged, aki nekem krajcárokat adtál és most megszólítottál. Ez a büntetés jót tett szellememnek. Az emberek azt mondták rólam: Dolgozni nem akar, azt hiszi, hogy nagy úr. Nos és nem voltam-e egykor az? Nem voltam-e uralkodó? Nem őrültség tehát, ha a hülye a múltra visszaemlékezik! Jaj az embernek az ő bűneivel, amelyektől oly nehezen tud szabadulni! Imádkozzatok értem!










3. légköri gyűrű 5. szféra


Hamis eskü, házasságtörés. A Hold és Skorpió befolyása. Délkeleti szél. Köszvényt okoz.


Katalin: Az Úr Jézus így szólt: A ti beszédetek legyen: igen, igen, nem, nem! Ami ezen felül van, az a gonosztól vagyon.

Csakhogy az emberek hamar készek az esküre. Isten nevében szüzességet és hűséget fogadnak, olyanokra kötelezik magukat, amiket később megtartani nem tudnak. Olyan dolgokra esküsznek, amiket sem nem hisznek, sem nem tudnak, tehát hamisan esküsznek és Isten nevét hűtlenségre, és hitszegésre használják. Ebben a szférában szintén minden vallás és társadalmi állás képviselve van. A 2. légköri gyűrűben a vallási fanatikusok és álszenteskedők, a farizeusok tartózkodnak; ebben a szférában pedig az egyháznak azok a szolgái, akik esküszegők voltak, érzéki életet éltek és azokban a dolgokban, amelyeket képviselniük kellett volna, nem hittek; a házassági esküt megszegők is itt bűnhődnek. A különböző Egyházak itt is képviselve vannak építményeikkel és szokásaikkal, csakhogy minden kép hamis és elrútított, olyan, mint amilyenek képviselői voltak. Itt vannak mindazok, akik Istennek hűséget esküdtek, de fogadalmukat megszegték elcsúfított hitük és meggyalázott egyházuk képe előtt; és mindazok a szentségtelenségek és gonoszságok, amiket ők, Istennek tett ígéretüket megszegve, elkövettek, lángbetűkkel vannak a templomok falaira felírva és e templomok harangjai keményen és félelmetesen konganak ezen a szférán végig, vádolva bűneikkel az itt levő papokat. Szomorú és megható panasz ez: "Megesküdtetek és megszegtétek az esküt, lelkek voltak bízva lelkiismeretetekre. Isten nevével ajkatokon vétkeztetek. Jaj! Jaj nektek!" Néhány szellem bűnbánólag földre veti magát és kéri Isten bocsánatát, mások panaszkodnak és sírnak, ismét mások menekülni, elbújni akarnak, de nem lehet. A képmutató és az álbölcs, aki most már igazi énjét meglátja, ijedtében összeroskad, mintha szörnyet látott volna. Folyjatok bűnbánó és beismerő könnyek! Bűnhődéstek súlyos lesz. Az újra testet öltés és a vezeklés törvénye alá kerültök. Súlyos földi halál vár reátok, amely az esküszegés foltját lelketekről lemossa.

Gyakran történnek a Földön szerencsétlenségek, katasztrófák, amikor egyszerre több ember hal meg, mint pl. hajótörések, színházégések, földrengések, bánya- és vasúti szerencsétlenségek, robbanások és háborúk alkalmával; ekkor sok száz ember hal meg gyötrelmes halállal, amely a szellem bűnhődése. Isten mindegyiket kiválasztotta, akinek ily módon kell meghalnia és ez mindegyiknek szellemi megváltására szolgál.

Azok, akik Istennek a házasság megkötésekor tett esküjüket megszegték, megsemmisülve állnak templomuk előtt, ahol házasságukat kötötték és a hűségesküt letették.









3. légköri gyűrű 6. szféra

Elmebajosok gyógyintézete. Délnyugati szél. A Hold és Ikrek befolyása alatt. Ez a beteg és bűnbánó szellemek üdülőhelye. A könyörületesség szellemei idehozzák a tébolyodottak szellemeit

.
Ezt a szférát nagy gyógyintézetnek lehet nevezni. A levegő tiszta és üde és fényesen süt a nap. A pompás erdőkben sok virág tenyészik és kedves madárkák énekelnek. A könyörületesség szellemei egyik beteg szellemföl a másikhoz mennek azokat vigasztalni. Gyógyító szellemek is vannak itt, akik a beteg szellemeket delejezik és új életre keltik. A téboly miatt nemcsak a test, hanem a szellem is szenved. Ha az illető a halál által beteg szervezetétől megszabadul, még fáradtnak és erőtlennek érzi magát a hosszú küzdelem után. Ezeknek a súlyosan megpróbáltaknak itt van az igazi üdülőhelyük. Két ismerősre akadtam itt, az első Henrik, elmegyógyintézetben halt meg agyvelősorvadásban; itt már felüdült betegségéből és megelégedetten, boldogan időzött egy szép erdő közepében. A fák leveleire bölcs mondások és rövid imák voltak írva.

 E sajátságos írások olvasásába volt elmerülve. Amint észrevett, örömmel jött felém.

Kedves Henrik, mondám neki, most már megszabadultál a hús kötelékeitől és minden zavaros gondolattól; nagyon örülök, hogy látlak.

Igen, megszabadultam! - kiáltott fel örömében. Dicsértessék érte Isten! Földi életem utolsó évei komor tengődésben teltek el.

Mennyire szenvedett szellemem a beteg agy nyomása alatt! Sötétben éltem, félig öntudatlanul. Az állati élet minden mást elnyomott, ez fájt a lelkemnek. A haláltusa után szabadabban éreztem magam, fény hatolt lelkembe, de az agynak szellememre gyakorolt tartós nyomása miatt oly gyenge voltam, hogy hosszan tartó ájulásba estem. Drága anyám és fivérem szellemei idehoztak gondos szeretettel, ahol gyengéd ápolásuk mellett gyorsan felüdültem. Gyakran még most is érzi szellemem az agy korábbi nyomását, a test terhét, de anyám néhány delejes vonása szellememet mindjárt felszabadítja. Itt sok jó szellemtől környezve oly boldognak érzem magam. Nézd! Itt jő ismét a könyörületes szellemek csoportja, kik az emberek szegény, elkábult szellemeit a tébolydákból idehozzák. Odamegyek és segítek nekik. Ezzel otthagyott.













3. légköri gyűrű 7. szféra

A jók, a megtérések és az újra testet öltések fokozata. Váltakozó szelek. Jupiter és a Bika befolyása alatt; gyógyerőt gyakorol.

Katalin: Ebben a szférában gyűlnek össze e légköri gyűrő szféráiból a megtért szellemek, hogy magukat az újra testet öltésre előkészítsék, mert ez a jó és egyszerű emberek szférája, kik a Földön meghalnak.


Azok a szellemek, akik megtérve idejönnek, amikor e szférába lépnek, lelki testüket felcserélik; a halálnak egy nemén kell átesniük, hogy új életre ébredjenek. Az 5. szférában említettük, hogy a töredelmes szellemek egy rózsát kapnak; e rózsa illatától elszédülnek és elkábulnak, halálhoz hasonló ájulásba esnek, mely állapotban lelki testük szellemükről leválik, vagy jobban mondva könnyebb lelki testté változik át. Mikor ezek a szellemek ájulásukból felébrednek, örömükben és boldogságukban ujjonganak; érzelmi és lelki életük kétszeres erővel ébred fel és szellemük világosabb, értelmesebb lesz. Elragadtatással és hálásan fogadják a szellemek oktatásait, amikben itt részesülnek és elkészülnek a vezeklésre.


E most leírt 3. légköri gyűrű az ő szféráival mind az újra testet öltés törvénye alatt áll, mert mindnek van valami jóvátenni és levezekelni valója a Földön; e nélkül a vezeklés nélkül nem mehetnek be a 4. légköri gyűrűbe.

Sokan beszélnek a Földön az újra testet öltés tana ellen. Sok szellem nem akar tudni róla, aki a Földön megnyilatkozik, mert e tekintetben még tudatlan. A szellemeket e dologról előbb kioktatják, némelyek elfogadják, némelyek visszautasítják. Mily végtelen sok minden van, amit az ember halálakor még nem tud és ami lassanként majd csak itt, újraszületése után, a magasabb szellemek oktatása által lesz előtte ismeretes.

Az újra testet öltések az első légköri gyűrűben gépiesen történnek, azaz a szellem a törvény által kényszerítve van az újra testet öltés parancsának engedelmeskedni, ha bizonyos időciklus eltelt. Az első légköri gyűrű szellemei bűneik miatt állatiasan lesüllyedtek, akaratuk gonosz, tehát kényszerítve lesznek arra, hogy egy meghatározott időszak lejártakor a magasabb akaratnak engedelmeskedjenek.

E testet öltések rendszerint nagy büntetések: torzszülöttek, nyomorékok stb. olyan létformák, amelyeket látva, azt kérdik az emberek: Ez az Isten igazságossága és szeretete? Pedig Isten igazságossága és szeretete éppen a vezeklésben és a büntetésben rejlik.
A 2. gyűrű szellemei hasonlóképpen törvényszerű testetöltés alá tartoznak. Tartózkodási idejük a szellemvilágban sokkal hosszabb, mint az 1. gyűrűbe tartozóké. Ezeknek a szellemeknek a testet öltést, a kiegyenlítés és kegyelem eszközeként kell felismerniük és azt kérniük is kell.
A 3. légköri gyűrű szellemei a testet öltésig terjedő utolsó időszakban élnek, de ez a még itt is szükséges vezeklési törvény alatt áll.
Csak a jók szellemei, kik a 7. szférába jutnak, mennek át bizonyos idő múlva szabadon a 4. légköri gyűrtbe.

4. légköri gyűrű 1. szféra

Boldog szellemek szférája és oktatási helye. Önkéntes testet öltések, gyógyító tudomány, gyógyító erő, ellenhatás; a tejre hat. Déli szél, a Vénusz és a Bika befolyása alatt.


E 4. gyűrű szellemei nem állnak többé vezeklőkként a törvény által követelt testet öltések alatt; ha újra testet öltenek, az önkéntes misszióvállalás. Az a képességük és alkalmuk is megvan, hogy utazásokat tehetnek a bolygókra. Ez a gyógyító erö, a gyógyító tudományok és a könyörületesség szférája.

Nem szükséges azonban, hogy az ember a Földön orvos legyen, hogy e szférát elérje; azokat a könyörületes szellemeket foglalja ez magában, akik humánusan működtek és az emberiség szenvedéseit gyógyítani törekedtek. Csodálatos dicső szféra ez! A mi Urunk Megváltónk sokszor felkeres itt minket és a legmagasabb szellemek eljönnek ide, hogy oktassanak és magasztos dolgokra tanítsanak. Semmiféle bún vagy nagyobb hiba ide be nem juthat. A magasabb bölcsesség előttünk fel lévén tárva, megtanuljuk az alázatosságot és megismerésünket gyarapítjuk a tökéletes szeretet tana által. Itt ébred fel bennünk annak a sejtelme, hogy tulajdonképp milyennek kellene lennünk. A szellemi értelem felébredésének a szférája ez minden magasabbra és jobbra nézve, ahol az igazság hajnala kezd derengeni a szellem előtt. A szellemek önkéntes újra testet ültésekre mennek innen a Földre kisebb, küldetésekkel, vagy felfedezésekkel a gyógytudomány terén, vagy hogy emberbaráti műveket hozzanak létre. Olyan emberek, mint Mesmer, Hahnemann, Mathei, Frank Ágoston Herman ebből a szférából mentek le. Itt szorgalmasan tanulják a növénytant és a gyógyító tudomány minden ágát. Azért a növényvilág is egészen csodaszép és gazdag itt; éppígy a folyók és ásványforrások is; ezeket kozmikus vizeknek szeretném nevezni. Jótékony befolyások mennek innen a Földre és az embereknek különösen idegeire hatnak; ellenálló erőt is kölcsönöznek ezek a befolyások a betegségekben. E szférából való szellemek befolyásolják az embereket a könyörületesség műveire és segítik azokat, akik a gyógyító tudományokkal foglalkoznak. E szféra befolyása, hogy úgy mondjam, ellenszere a méregnek, a betegségeknek, a rossz befolyásoknak, a kegyetlenségeknek és fösvénységnek.


Hahnemann szellem közleményei

Az orvosi tudomány a halál lefolyásával még mindig nem foglalkozott elég alaposan.
Krisztus ismerte az újra életre keltő erőket is, amiknek mozgató erői nem csodák, hanem csak természeti törvények, de az emberek azokat nem ismerik, és nem is fordítottak semmiféle fáradtságot arra, hogy kikutassák; legkevésbé az orvosok, mert ők csak szereikkel akarnak hatni és a magnetizmust, valamint minden szellemi erőt tagadnak, anélkül, hogy azt megvizsgálnák.
A legkisebb diszharmóniának a testben megvan a visszahatása a szellemre éppúgy, mint a szellem diszharmóniájának a testre. Kölcsönhatásban élünk; kölcsönös kicserélődés ai élet örök menete kicsiben úgy, mint nagyban. A szellemnek és lelki testének nincs feltétlen szüksége egészséges testre, hogy benne működhessék, mert nagyon sokszor törvény szerint kall beteges testi szervezettel egyesülnie, a test betegeskedése nem volna kényszerű oka a szellem elválásának a testtől, de az életszervek megsértése igen.

Az ideg- vagy lelki testnél fogva a szellemek légszerű idegképmásai az embereknek. A szellem a motor, a halhatatlan élet e két egymáshoz hasonló burokban. A szellem tehát mindent háromféleképpen érez: szellemileg; idegtestileg és testileg. A testi élet rögtöni elvétele a kivégzéseknél vagy más gyilkosságoknál nem jár minden állati élet rögtöni megszűnésével; ez az élet még tovább tart, míg csak az idegtest teljesen el nem válik az anyagi testtől. Az idegéletnek ki kell magát tombolnia, míg a szellemet végleg elengedi a testtől. Ennek igazságát bizonyítják az akasztott emberek arcfintorgatásai és a végtagok önkéntelen rángatódzásai, ha például a csatában fejüket ágyúgolyó hirtelen leszakítja. Ezért a háború, a kivégzések és mindenféle emberölés nagy igazságtalanság nemcsak az emberiség ellen, hanem a szellemek ellen is.
Megölik erőszakosan a testet s ezzel mérhetetlen gyötrelmet okoznak az idegtestnek és ezért a szellemnek hosszú, kínos agónián kell magát keresztülküzdenie. Tehát a megöletés háromszoros kín. Bár tudja az elítélt, hogy meg fog halni, mégsem tudja szellemének és idegtestének különben fokozatos elválását az emberi testtől előkészíteni, tehát az ölés égbekiáltó bűn, mert az Isten által berendezett természet törvénye ellen van. És az ember az, kit a teremtés koronájának neveznek, aki ilyet tesz.
Nézzétek az állatokat, viaskodnak ugyan, de csak egyik faj a másik ellen; az ugyanahhoz a fajhoz tartozók azonban nem ölik meg egymást. Sem a tigrisek, sem a sasok nem vonulnak ki csapatostul a hasonlók ellen, hogy megsemmisítsék egymást, de az emberek, a keresztények igen. Igen, ők kitalálják a módját, hogyan tudják egymást tömegesen megölni. Az öntudatos szellem, az egyetlen lény, akinek szabad akarata, van, szellemi bukása következtében sokszor mélyebben áll a természet törvényét gépiesen követő állatnál. Az őrültség, a hülyeség, a tetszhalál, a kieszelt gyilkosság olyan jelenség, mely az emberek közt igen, de az állatok közt nem fordul elő.




4. légköri gyűrű 2. szféra

Magnetizmus, szellemi adományok, médiumok. Hat a napidegdúcra - álmot okoz. A Hold, és Oroszlán befolyása alatt - északi szelet hoz.

Katalin: Ez a szféra, hogy úgy mondjam, a negyedik légköri gyűrű temploma; annak minden szelleme itt gyűl össze, hogy a tisztán látó szellemek tanításainál és látományainál jelen legyen. Itt Isten lényéről s előttünk még teljesen ismeretlen dolgokról, más világokról és napokról kapunk oktatást. Ennek a szférának arra hivatott szellemei által küldi Isten hozzánk szeretetét, parancsát, igéjét; ugyanezek által a szellemek által értesülünk folyton a Földön levő szeretteink sorsáról, mert látnoki tekintetük minden szférán keresztül hatol. Ők figyelmeztetnek minket, ha a hozzánk tartozókat veszély fenyegeti és utat, módot nyújtanak a segítségre. E szellemek mint médiumok képezik azt a köteléket, amely minket a Földdel összeköt. Ők médiumi képességeket visznek a Földre, hogy a médiumokat és tisztán látókat kiképezzék; ők dolgoznak a szellemi kinyilatkoztatásokban és a spiritiszta mozgalomban a Földön és telítve vannak a legjobb, a legerőteljesebb, a legtisztább magnetizmussal; igazi papok és közvetítők ők Isten, a szellem és az emberek közt. E szellemek fluidjai jótékonyan hatnak az emberek napideggócára, a fáradtaknak és betegeknek pedig jótékony álmot hoznak.



E szférában találkoztam egyik kedves barátom szellemével, aki 40 évvel előttem hagyta el a Földet. Kértem, beszélje el élményeit a szellemvilágban. Mindenekelőtt halálát akarom vázolni

Részletek a közlésből:

„Szívesen elmondom, kedves barátnőm, hogy folyt dolgom a halál után; habár azóta, hogy a Földön meghaltam, majd egy félszázad telt el, halálom napjára azonban mégis élénken emlékszem, mert akkor végtelen nehezemre esett szeretett feleségemet és gyermekeimet elhagynom. Hosszú, fájdalmas betegség folytán vártam és el voltam készülve a halálra; mint jó katona bátran néztem a szemébe, mint keresztény is előkészültem a halálra és mindent Istenemre bíztam. Természetesen azért nem aludt ki teljesen bennem az a reménység sem, hogy Isten talán megtartja életemet az enyéim számára. De mikor a haláltusa bekövetkezett, tudtam, hogy mindennek vége van. Elbúcsúztam enyéimtől, megköszöntem hű feleségemnek szeretetét és ápolását, megáldottam gyermekeimet és kértem, hogy hű szeretettel láncszemekként szilárdan tartsanak össze. Ekkor már kivágyott szellemem a fizikai szenvedésekből s eljött hozzám Isten könyörülő szeretete boldogult Henriette nővérem alakjában, aki segített az utolsó harc küzdelmében. Felvett és a béke birodalmába vitt. Hogy meddig voltam ott az ő gondos és szeretetteljes ápolása alatt, azt nem tudom. Mikor teljes öntudatra ébredtem, Henriettet sugárzó angyalként láttam magam előtt, aki barátságosan mosolyogva így szól hozzám: Megszabadultál a Földtől.
Igen, meghaltam, válaszoltam, és mégis élek. Hogy vannak feleségem és gyermekeim? Először is rájuk gondoltam a túlvilágon.
Bízd Istenre. Bízzál és higgy! szólt Henriette.
Megnyugodtam; olyan voltam, mint a fáradt vándor, aki magát ápolgatja és elragadtatással hallgattam a szellemek édes énekét. De azután rettenetes vágy fogott el szeretett feleségem és gyermekeim után.
Testvér! – szóltam – helyes dolog az, hogy én itt úgy kipihenem magam, hallgatom az angyalok énekét, semmit sem teszek és az enyéimnek a Földön talán nagyon is rosszul megy a dolguk; sírnak és jajgatnak utánam?! Általában csodálkozom magamon és nyugalmamon, hova lett az erélyem? Meg akarom szeretteimet nézni, vezess hozzájuk.
Még nem, monda Henriette, még nagyon gyenge vagy és nem értenél hozzá; várd meg az idejét, mikor majd a szellemvilágban teljesen otthon érzed magad. Imádkozzál, imádkozzál és tanulj.
Szavai teljesen érthetetlenek voltak előttem. Türelmetlenségem és vágyam fokról-fokra növekedett. Nagyon heves természetű voltam; a nyugalom helyén való tartózkodás tehát elviselhetetlenné vált, a Földre akartam menni. Ekkor nem messze szürke alakot pillantottam meg, aki intett nekem. Odamentem. Jöjj, monda a szürke ember. A Földre akarsz menni? Elvezetlek. Mentünk; hogy írjam le? Előbb légrétegeken mentünk keresztül, mint valami nagy országúton. Sok alak jött-ment ezen az úton. Néhányan ujjongva lebegtek fel a Földről, másokat fényalakok vittek és néhányan nagy fáradtsággal vánszorogtak felfelé. Egy kis fekete ember így szólt hozzám: Már száz esztendeje hogy megyek és nem találom meg az utat. Azok, akik a Földre mentek vagy fényalakok voltak, vagy gyermeklelkek, vagy szökevények, mint én. Melyik országba akarsz menni? – kérdi kísérőm.
Ausztriába, válaszoltam.
Elértük a biztos talajt. Utazásunk alatt észrevettem, hogy alakom sűrűbb lett; lassankint felvettem korábbi emberi alakomat és mikor a Földre értünk, úgy néztem ki, mint utolsó nagy betegségem előtt.
Természeti törvény ez, – világosított fel kísérőm. A Föld fluidjait vonzzuk magunkhoz, melyek minket korábbi formánkba öltöztetnek.
Feleségem mellett álltam, gyermekeimnél. A gyötrődés, hogy ott állok és nem tudom magam észrevehetővé tenni, igen fájdalmas volt. Nem tudtam megmondani, hogy hogyan szeretem őt, a gyermekeket nem tudtam jóra inteni. Rosszul ütött ki minden; egész másképp, mint ahogy én akartam. Aztán síromhoz mentem, ott keservesen sírtam. Istenem! könyörögtem, végy magadhoz, mert itt többé már nem tudok segíteni. Elhívtál, nincs mit keresnem többé a Földön. Az, amit most oly röviden beszélek el, három évet vett igénybe; ennyi ideig tartózkodtam a Földön és befolyásolni igyekeztem az embereket, hogy jobb irányba tereljem őket, de mind hiába. Süket fülekre találtam, senki sem hallotta meg, csak Isten hallotta meg szavamat és ismét elküldte Henriett nővéremet, hogy hozzon el a Földről.
Látod, monda nővérem, türelmetlenséged keveset használt. Azt meg kell tanulni, hogyan beszéljünk az embereknek, hogy megérezzék. Nagyon heves voltál. Tanulj türelmesnek lenni és hinni. Buzgó imádsággal többet tehetsz innen a tieidért, mintha köztük volnál. Isten elhívott, bízd őket Istenre.
Ezután egy boldog időszak következett. Meglátogattam azokat a szellemi szférákat, melyekben Krisztus, a megváltó tanít. Hallgattam tanításait. Tanultam Jánostól, Páltól, sok magas szellemtől és bölcs vezetőt adtak mellém, kinek örömmel engedelmeskedtem. Ez elvezetett a boldogok hajlékaiba, az eltévelyedettek térítő intézetébe. Igen, még a legnagyobb szomorúság helyeit is felkerestem, ahol azok a szellemek laknak, akik Istent nem ismerik; itt már mint vigasztaló tudtam fellépni. Szelleméletemben az első naptól egész mostanáig mindig egy hang csengett a Földről felém, legidősebb leányom hangja, aki minden nap imádkozott értem és ezt sohasem felejtette el; ez jól esett nekem. Vezetőmtől mindig értesültem az enyéim sorsáról. Erős Isten iránti bizalom vert gyökeret bennem; nem az én feladatom volt őket vezetni, mert Isten elszólított. Ha még oly szomorúnak látszott is az enyéim sorsa a Földön, így szóltam magamban: gyermekeim Isten gyermekei, egyedül kell küzdeniük, Isten legyen nekik kegyelmes. Sokszor gondolkoztam ezen és különösnek találtam, hogy nem az én feladatom volt a gyermekek közül valamelyiket vezetni. Leányom médium lett, aminek nagyon megörültem; médiumitása engem boldoggá tett, ránézve pedig áldássá vált. Az én feladatom az lesz, hogy gyermekeim mindegyikét a Földről elhozzam, a halálban mindegyiknek segítségére legyek, őket szellemi lakóhelyükre vezessem. Némelyiknél igen nehéz feladat vár reám”.






4. légköri gyűrű 3. szféra
Az oktatókat és tanítványokat foglalja magában. Békét hoz. A szív szerveire hat. Jupiter és a Rák befolyása alatt. Keleti szél. 
Katalin: Ebben a szférában több régi ismerőst találtam, aki a médium útján nyilatkozott, amit itt közlünk. Azok a szellemek vannak itt, kik szóval és tettel Istent szolgálják. E szféra szellemei békét hoznak a Földre, küzdenek a háború és a viszály ellen és az ember szívére hatnak.

A következőkben kérdés – felelt tanítások következnek ebből a szférából:

Kérdés: Hogyan cáfolható meg az az állítás, hogy az ember öt érzéke a meglevőt megismerteti?
Felelet: Az ember öt érzéke a test szervei a zongora billentyűi, melyet ti testnek neveztek; ezekkel csak azt ismerhetitek meg, amit anyagilag hallotok, láttok és éreztek. A szellemi látást, hallást és érzést azonban csak a szellem, a szervezet e motora adja az embernek, tehát általa ismeritek meg a meglevőt, mint ilyet. A szellem jól játszik a zongorán, ha jól van hangolva,, rosszul, ha hibásan vagy hamisan van hangolva.

Kérdés: Hogy fogható fel a theleologiai (céltani) természetszemlélődés és hogy cáfolható meg a gépies?
Felelet: Mindennek megvan a maga célja, azért a céltan helyes. Mindent a legmagasabb értelem teremtett és kormányoz, amely végtelen; mivel az ember e legmagasabb értelmet sem megérteni, sem felfogni nem képes, tanokat és teremtéstörténeteket talál ki.

Kérdés: Hogyan lehet a természet felettit bizonyítani?
Felelet: A spiritizmusnak, a magnetizmusnak, a múlt idők szellemi kinyilatkoztatásainak tanulmányozása, végre jó, megbízható médiumok útján.

Kérdés: Hogy egyeztethető össze mindennek harca minden ellen? Hogyan a világ szenvedései Isten jóságával?
Felelet: A fokozódás törvényével és a sarkok vagy ellentétek taszításával, azaz a békére, az összhangra vezető háborúval. – Éppen abban rejlik Isten jósága, hogy Ő a gonoszt, az ellentétet, mely a szellemek bukása következtében állott elő, a harcban tisztulni engedi és szenvedéseken keresztül a boldogságra vezeti. Isten jósága az., hogy nincs megsemmisülés.

Kérdés: Az emberek bűnei azt bizonyítják-e, hogy Isten őket nem; tudta vagy azt, hogy nem akarta jobbakká teremteni?
Felelet: Az emberek bűnei a szellemek engedetlenséget és bukását bizonyítják. Isten csak tiszte, a tökéletesség elérésére képes és szabad akarattal felruházott szellemeket teremtett; a szellemek maguk süllyedtek le, de Isten szeretete ismét tisztává teszi őket.

Kérdés: A matematikai igazságok Istenre rá vannak-e kényszerítve, vagy Isten által vannak meghatározva?
Felelet: A matematikai igazságok, mint ilyenek, Isten képét alkotják. Nincs igazság Isten nélkül! Isten maga a legnagyobb, legpozitívabb matematikai ősigazság, az „Egy”, a kezdet, ebből származik minden más szám.

Kérdés: Az egész világon ugyanazok a törvények, erők és anyagok uralkodnak-e?
Felelet: úgy van, mindenütt ugyanazok a törvényeik, erők és anyagok vannak, mert minden ugyanabból az ős - okból, Istenből jön.

Kérdés: A világ örökkévalósága kizárja-e Isten által való teremtetését és Isten létét?
Felelet: Isten nélkül nincs örökkévalóság, nincs teremtés. Az örökkévalóság örökké tevékeny, soha nem nyugvó értelemnek létezését tételezi fel, amely Isten, a Teremtő.

Kérdés: Ha a világ örök, hogyan származhatott az időleges?
Felelet: A világ örökkévalóságában, a teremtés létében, a világok létezésének örökkévalóságaiban kellett időlegesnek támadni, változni és átváltozni; a világok összhangba hozatalának alapelve követeli ezt meg.

Kérdés: Akkor hát nemcsak minden létező paránynak, hanem minden egyénnek is örökké kell léteznie és tevékenykednie?
Felelet: Úgy van!

Kérdés: A világ örökkévalósága hogyan egyeztethető össze a világ céljával?
Felelet: A világ célja: összhang, az élet az örökkévalóságban.

Kérdés: Ha semmi sem semmisül meg, csak az alak változik, honnan ered az alak és annak változása?
Felelet: Az alak a szellembukásnak és minden fluid és anyag sűrűsödésének következménye. Az alak változása szükséges a szellemek javulása és minden anyag és fluid ritkulása végett. Folytonosan keletkezik és átváltozik, ami elmúlik, de csak látszólag múlik el, a valóságban csak változik és átalakul.

Kérdés: Ha a világ végtelen térben és időben, lehetséges-e a világok és egyének véges száma?
Felelet: Isten egyedül ismeri az ő birodalmát, a világok és egyének számát, a tért. Istenen kívül senki sem képes azt felfogni.

Kérdés: Hogyan létezhetnek parányok, ha az anyag oszthatósága végtelen?
Felelet: Éppen az anyag oszthatósága bizonyítja, hogy parányokból áll, melyek csoportosultak és összeálltak, s aztán az anyagot ugyanazok bontják és oszlatják fel.

Kérdés: Hogy fér össze az anyag oszthatósága a materializmussal, a parányok és a monádok örökkévalósága a naturalisztikus monizmussal?
Felelet: A parányoknak és monádoknak az örök teremtésből az életerő szüleményeként kell támadniuk, amelyek azután nagyobb alakokká és teremtményekké tömörülnek és csoportosulnak, hogy azután ismét külön váljanak és szellemesüljenek és az ősvilágosságban embrió szellemekké váljanak. Ez kettős mozgás vagy képzés: egy körforgó mozgás lefelé és egy felfelé.

Kérdés: A fény az egész világot betölti-e?
Felelet: Fény többé-kevésbé mindenütt van. Abszolút sötétség nincs; mindenütt van világosság és levegő, e kettő nélkül nincs élet.

Kérdés: Az éter ritkább levegő-e?
Felelet: Az éter összetétele, légösszeáramlása a napok és bolygók fényének.

Kérdés: Elváltozott meleg-e a hideg, vagy minden melegség hiánya?
Felelet: A hideg elváltozott meleg, éppen úgy, mint a sötétség elváltozott világosság és a gonosz elváltozott jó.

Kérdés: Van-e a nagy világűrben éleny?
Felelet: Igen, és pedig magas hatványban, mert minden, ami a Földön van, megvan a világűrben is, mint magas hatvány. A lefokozottból áll elő a hatványozott, az anyagból az erőhatás.




Kérdés: A Föld kívülről kapta-e a szerves csírákat?
Felelet: Ami csírát a Föld hozott, az a legbelsejéből jött, a csírázásra való indítást és a csírázásra való képességet azonban kívülről kapja. A fénynek adó erő elemei az elfogadó csiraelemeket felébresztik és életképesekké teszik. Minden világnak megvan maga körül sajátságos légköri gyűrűje, ebben mozognak az elemek, melyek a csirákat megtermékenyítik.

Kérdés: Lehet-e szerves csírákat egyik világról a másikra vinni?
Felelet: Szerves csírákat csak akkor lehet egyik csillagról a másikra vinni, ha azok átváltoznak, átalakíttatnak. Pl. a Vénuszból virágot, mint ilyent, sohasem lehetne a Földre hozni, előbb át kellene alakítani, alkatrészeit először fel kellene oldani és azután ismét a Föld viszonyainak megfelelően össze kellene állítani.

Kérdés: Laknak-e a Jupiteren?
Felelet: A Jupitert tökéletesebb és jobb emberek lakják
.
Kérdés: Az ember az állattól származott-e?
Felelet: Az ember származása a „Szellem, Erő, Anyag”-ban le van írva. Az ember nem az állattól származott; lényegileg embernek teremtetett, úgy, mint az állatok az állatországból, a növények a növény - országból, az ásványok az ásvány - országból keletkeztek.

Kérdés: Van-e ezeknek az országoknak lelki világuk?
Felelet: Igen, mert az életerő élteti és alakítja azokat.

Kérdés: Hogy van az, hogy a bölcsészek a pantheizmust magasztosabbnak tartják, mint atheizmust?
Felelet: Az egyik tan ép oly téves, mint a másik. A szellemek a bűnbeesés következtében harcba keveredtek egymással, ami mindenféle bölcselkedésre adott alkalmat.

Kérdés: Az ima meg tudja-e változtatni Isten akaratát?
Felelet: Nem. Az ember nagyon kicsinyesen gondolkozik Isten akaratáról, sokszor maga szeretné sorsát irányítani, és olyan dolgokért könyörög Istenhez, melyek nem rejlenek Isten akaratában. Az isteni akarat a legbölcsebb és igazságos, az embernek bíznia kellene benne. Az imának segítő, gyógyító ereje van, és ezeket az erőket vonzza.

Kérdés: Mennyire képes a szellem a természetre nemesítőleg hatni?
Felelet: Mélyebben, mint gondolod; a szellem ébresztőleg, éltetőleg hat.

Kérdés: Van hatalmuk a magasabb szellemeknek irányítólag hatni a természetre?
Felelet: Bizonyára, amint látni fogod a 6. és 7. légköri gyűrűnél.


Kérdés: Közlésetek kinyilatkoztatás-e vagy filozófia?
Felelet: Mindkettő, mert minden kinyilatkoztatásban filozófia rejlik. A kereszténység, mint a legmagasabb kinyilatkoztatás a legszebb filozófiát tartalmazza. A mi közleményeink magasabb szellemi világból való kinyilatkoztatások.
Kérdés: Ha kinyilatkoztatások, hogy állapítjátok meg, hogy azok nem nyugszanak-e szubjektív tévedésen?
Felelet: Abból, hogy ami nálatok kinyilatkoztatás, az nálunk tudás.


Kérdés: Hogyan tudnátok ezt az embereknek bebizonyítani?
Felelet: Aki ezt nem érti, annak nem lehet bebizonyítani. A szellemi dolgoknak megértése és felfogása Isten adománya, s akinek ezt nem adták meg, annak azt előbb ki kell küzdenie.

Kérdés: Minthogy a Föld saját tengelye és a Nap körül forog, ti szellemek is vele forogtok?
Felelet: Természetesen! Éppúgy, mint az emberek megteszik ezt a forgást a Földdel.

Kérdés: Közlésetek pusztán gondolkodástokból és akaratotokból folyik-e, vagy idegerőt használtok-e a médiumra és annak pótlására szükségetek van-e?
Felelet: Gondolatunk, akaratunk és magnetikus ódunk hat a médiumra, mi alatt kezével írunk. Pótlásra nincs szükségünk, mert ezeknek az erőknek csak kis részét fordítjuk a médiumra, csak annyit, amennyi meg van engedve.

Kérdés: Látjátok és halljátok-e azt, ami a Földön történik?
Felelet: Igen, amennyire szükségünk van rá és meg van engedve. Azok a fokozatok, amelyeken átküzdöttük magunkat, nyílt képek előttünk, azokról a fokozatokról meg, amelyeket el kell érnünk, oktatnak minket
.
Kérdés: Van-e szükségetek térváltoztatásra és mozgásra, ha a Földnek egy bizonyos helyén nyilatkozni akartok?
Felelet: Bizonyára, minthogy minden közlés alkalmával a médium magnetikus fluidjaival egyesülnünk kell.

Kérdés: Van-e elég médium a Földön, hogy ugyanazokat a közleményeket egyszerre többnek adjátok le?
Felelet: Ez meg is történik. Ha a spiritizmus irodalmát és elterjedését figyelemmel kíséred, sok médium egybehangzó közleményére akadsz.

Kérdés: Nem csodálkoznék ezen a világ és nem részesítené-e közleményeiteket több figyelemben?
Felelet: Az úgynevezett világ nem barátja a szellemi tüneményeknek. Krisztus a legcsodálatraméltóbb dolgokat, művelte és azt mondták, hogy az ördög szállta meg, a mai világ nem is hisz már csodálatot keltő tetteiben.

Kérdés: Nem tudnátok gondolatokat úgy átadni, hogy én megismerném, hogy azok tőletek jöttek?
Felelet: Már sok szellem adott át neked gondolatokat, csakhogy te nem tudod, mert nem figyeled meg magadat elég élesen és nem vizsgálod, hogy melyek saját gondolataid, és melyeket sugall a szellem.

Kérdés: Értetek ti minden földi nyelvet?
Felelet: Mi a nyelv? Szavaitokról ismerünk-e titeket, nem szellemetekről? És hogyan szóltok Istenhez? Nyelvek és nemzetiségek földi dolgok, miket a szellemvilágban le kell vetkőzni; itt más viszonyok állnak be, más módja a megértésnek. Mi megértjük az embereiket, bármilyen nyelven beszéljenek is, mert szellemileg értünk meg titeket. Nehéz a szellemnek a médium előtt ismeretlen idegen nyelven írni, habár ez a tökéletesen gépies médiumnál előfordulhat. Sokszor kell a médiumhoz alkalmazkodnunk, ami kárára van a közleménynek; ezért gyakran nem tudjuk magunkat világosan kifejezni. Szunnyadó csírákat és tehetségeket kell a médiumban felébresztenünk, hogy azokat értékesíthessük. Médiumi közleményhez azonban szükséges, hogy a nyilatkozó szellem legalább csíráját találja meg a médiumban annak, amit mondani akar.

Kérdés: Buddha úgy értette a Nirvánát, hogy a szellemi egyéniség feloszlik Istenben?
Felelet: Úgy van!

Kérdés: Szabad-e Máriának Jézus születése titkát leleplezni?
Felelet: Az emberek előtt ez titok és csoda, mert a szellem magasabb törvényeit nem ismerik. E törvényeket felfedezni nem az én feladatom. Krisztus e magasabb törvények szerint született egy szűztől a Földön.

Kérdés: Milyen értelemben nevezte magát Krisztus Isten fiának?
Felelet: Mert Krisztus Isten fia volt, szellem az ő szelleméből, egy az Atyával.

Kérdés: Lehet-e valóban állítani Krisztus istenségét?
Felelet: Aki egy az Istennel, az isteni.

Kérdés: A vizsgálódásra buzdíttok és mégis a hitet részesítik előnyben, – ez ellentmondásnak látszik?
Felelet: Az emberek azt állítják, hogy a hit gátolja a tudást és a vizsgálódást, mi azonban azt állítjuk, hogy a hit kedvez a kutatásnak és tudománynak és mert segítségével az egyoldalúság és előítélet megszűnik, azért ajánljuk a hitet, mely előmozdítja a tudásra való törekvést.

Kérdés: Öntudatos szellem-e Isten?
Felelet: Természetesen! Ő az öntudat maga, minthogy Ő ismeri magát egyedül.

Kérdés: Változik-e a világegyetem? Ha nem,, akkor minden lénynek egyszerre kellett volna teremtetnie és újak nem keletkeznének? Nekünk kezdettől kellett-e élnünk és megszámlálhatatlan fokon keresztül mennünk?
Felelet: Csak Isten abszolút változhatatlan, minden más változik a világegyetemben és a természetben. De az ember ne akarjon mindent tudni, míg csak arra a fokra nem jut, hogy magasabb tudományt megérthessen. Mit használ, ha neked most elmondjuk, hogy a Föld, a Vénusz, a Hold, a Mars egykor egy világ volt, hogy ez a világ kaotikus forrongás következtében széjjel löketett és hogy az életelemek azután a bolygókat képezték. Bolygó-rendszeretek nem létezett öröktől fogva. Sokat tudnánk nektek beszélni róla, de minek? Te azt csak mesének tartanád, mert bizonyítani nem tudnók és mert a közvetlen közlekedést a bolygókkal még nem találtátok fel. A Mars és a Vénusz lakói e tekintetben sokkal előhaladottabbak. Minden csak egyszer teremtetik, a teremtés azonban örökös. Milliószor átváltozik minden. Miért kellene minden szellemnek kezdettől fogva lennie? Ahogy a szellemek folytonosan hatványozzák magukat és egykor elérik tökéletességüket, éppúgy születhetnek is folytonosan, minthogy Isten szakadatlanul szellemi életet áraszt ki és a lelki princípium szüntelenül hatványozódik, objektívből szubjektívvé lesz. Valóban minden szellemnek sok változáson kell keresztülmennie, míg tökéletes lesz. Sok embernek a többszöri testetöltés nem tetszik, de a szellem másképp gondolkozik. A szellemi visszaemlékezés, a szellem emlékező tehetsége végtelen. Hasonlítsátok össze a gyermeket a szellemmel. A gyermeket az apa nemzi, az anya szüli. A szellemet Isten teremti és a törvények szülik. A gyermeket az anya táplálja, az apa, neveli. A természet törvényei adnak a szellemnek ruházatot és alakot és Isten ad neki értelmet és, szabad-akaratot, a nevelés legjobb eszközeit.
A gyermek járni, beszélni, gondolkodni tanul, önálló lesz, épp így a szellem is. Maga választ életpályát magának, megtanulja ismerni Isten törvényeit, melyeket követnie kell, még pedig szabad akaratból, önként.

Kérdés: Ha mindig új lények keletkeznek, a gonosszá levés lehetősége is újra előáll, mivel az újabban teremtett szellemek közül bizonyára sokan engedetlenekké lesznek; így a világ fejlődésének befejezése lehetetlennek látszik?
Felelet: Ugyanabból az okból a világ fejlődésének befejezése éppúgy lehetséges, mint lehetetlen. Különben egyetlen szellem sem tudja a világ befejezésének végét.

Kérdés: Ha a szellem motorilag hat, erőnek és akaratnak kell lennie és monádoknak is hasonlóképpen?
Felelet: A monádoknak, mint lelki lényeknek nincs saját akaratuk, azok engedelmeskednek a törvénynek.

Kérdés: Ti mindent magasabb forrásból kaptok, de amellett ti magatok is tevékenykedtek? – Mily csodás lenne, ha ti azt, amit így kaptok, egyúttal azzal egybehangzóan öntevékenyen, ismét továbbadnátok. Ily módon sok jót tehetnétek a Földön!
Felelet: Ezt igen helyesen és szépen fogtad fel. A szellemi alkotás nagyszerűségének fogalmát teljesen jól értetted meg.

Kérdés: Nem nyilatkozik-e sok törvénytelen szellem,, akit ilyennek nem ismerünk fel?
Felelet: Sajnos, nagyon sok. Ezért mondta Jézus: „Vizsgáljátok a szellemeket, beszédeikről és tetteikről ismerjétek meg őket!”

Kérdés: Hogyan űzze el a médium az ilyen szellemeket?
Felelet: Csak imádsággal, jósággal és türelemmel. A szellemekkel való közlekedés lehet áldás, lehet átok egyaránt. Áldás, ha mindent Istenre építettünk, ha a médium és környezete a hitet és a szeretetet krisztusi értelemben gyakorolja. Átok, ha pénzszerzéssé, a kíváncsiság kielégítésévé, színházzá válik.






4. légköri gyűrű 4. szféra


Tudomány. Idegerőt és keleti szelet hoz. Jupiter és az Oroszlán befolyása alatt. 

Ez a tudomány és komoly tanulmány szférája. E szféra szellemei erősítőleg hatnak az emberek idegeire. Itt a szellemnek minden eszköz rendelkezésére áll ahhoz, hogy magát tudományosan kiművelje, hogy a parányokat, monádokat, a dolgok keletkezését tanulmányozza. A tudomány minden ága képviselve van itt. Úgy tűnik fel nekem e szféra, mint valami dicső egyetem, amelyben magasabb szellemeket oktatnak. Ez valóban előkészítő fok magasabb világok és kiképzési fok azok számára, kik a Földre a valódi tudományt hozzák.
Itt is találkoztam egyik barátommal, akit azelőtt Lászlónak hívtak; engem üdvözölve, így szólt:


László: Mily boldog vagyok, kedves barátnőm, hogy téged itt, a békének e dicső birodalmában üdvözölhetlek. Tudod, hogy mily kínos, hosszú betegségben haltam meg a Földön és aztán mikor még a vakság is hozzájárult, minden keresztényi hitemet elő kellett szednem, hogy Istenbe vetett bizalmam meg ne rendüljön. Már most élvezem a békét. Nem sokat járok-kelek, mert ott, ahol tartózkodom, van elég anyag a megfigyelésre. Itt a szellemek milliói által lakott birodalomban a vizsgálódásnak és oktatásnak egyik pontján tartózkodom. Bolygókörben mozgunk a Nap körül, így pillanatok alatt oly utakat teszünk meg, ami a Földön évekig tartana. Innen nézve, a mindenség, azaz az ég felséges. Látjuk a fénysugarakat, a vibrációkat, a fénysugarak spirálköreit millió lenyomatukkal és képeikkel; így látok mindent, ami a Földön végbement és végbemegy, ezek a legszebb képek, de sokszor borzasztók is. Kezdetben, testem levetése után, mindezt nem értettem; úgy tűnt fel előttem, mint valami zűrzavar, kuszáltság értelem, kezdet és vég nélkül; de nemsokára rendet vettem észre, rendszert minden mozgásban és megtanultam a dolgokat valóságuk szerint tekinteni. Látó és értő tehetségem először csak lassan-lassan fejlődött ki. A fénysugarakban és spirálköreikben minden színt képviselve láttam, minden színben más szellemek, más fluidhatványok, tulajdonságok, hatások és tünemények. Ezeket mind a szellemek vezetik, mint éltető elemek.
Mint ahogy a Földön az ember, a természet királya, az anyagi világ ura, akként úr a szellem a fluidok birodalmában, éltet és mozgat. Ember nélkül nincs értelem a Földön, szellem nélkül nincs élet.
A folytonosan testet levető és testet öltő szellemcsoportokat is nagyszerű megfigyelni, hogyan jön és megy mindenik másképp. Pompás az állandóan haladó körforgás szerint törvényesen testet ölt lelki princípium megfigyelése is! Itt vannak a lélekosztályok A-tól Z-ig, melyek mind a végtelen mindenségben törvényes pályájukon haladnak, vezetve a legbölcsebb szellemi erő, az úgynevezett szellemek által. Látok lelki princípiumot a virágokba, a növényekbe, az ásványokba, az állatokba szállni. Az anyagi halál pillanatában az élő átváltozva, új alakot éltetve bukkan elő. Hiszen nincs halál, nincs megsemmisülés, minden újra feltámad. Szellem, lélek, anyag halhatatlan az örökös átváltozásban, az anyagból lélek, a lélekből szellem lesz és örökké az marad; így minden halhatatlan Istenben.
Nagyszerű ennek a perpetuum mobilének munkáját megfigyelni! Imádat, szeretet, hódolat Isten iránt hatja át lényemet. Ha a Földről tiszta szellemek szállnak fel, lelki princípiumot hoznak magukkal, további fejlődés és kiképzés céljából; épp így visz magával a tiszta szellem tiszta lelki elemet, ha a Földön testet ölt, így minden szellem középpontja egy kis világnak. Megvannak körülötte a maga fluidjai, ereje, lelki elemei, miket magával visz. Ezért tudnak a jó szellemek olyan áldásdúsan hatni, a gonosz szellemek pedig pusztítólag. Innen a megkönnyebbülés, amit a gonosz ember halálakor érzünk, az üresség, amit a jó emberek hagynak hátra. Az ember mindent háromszorosan érez, szellemileg, lelkileg és anyagilag. Amint az ember vérében állatok és növényi elemek vannak, éppúgy vannak ódikus környezetében, fluidjaiban fényállatkák. Az állati és növényi életparányai éltetik az embert testileg és fluidilag, ezek veszik körül a szellem lelki testét; a szellem és az ember fokozata szerint ez a környezet jó vagy rossz. A jobb ember jó akarata és nemes gondolatai által hatványozza a lelki életet maga körül, az ód, amely őt körülveszi, tiszta és éteri, míg ellenben a gonosz ember megsűríti maga körül a lelki életet, amely tisztátalanná lesz, ódköre pedig nehéz és egészségtelen. Valóban, a jó gondolatok gyógyíthatnak, a gonosz gondolatok beteggé tehetnek; innen az összhang és rokonszenv, mit a jó emberek, a viszály és ellenszenv, mit a gonosz emberek terjesztenek. A médiumokat egészen különös fluidok, monádok és fényállatkák környezik, nevezetesen a gyógymédiumokat. A szomnambuláknál látom, hogy a lelki élet körülöttük alvásuk alatt érzéketlenségbe esik, ekkor már csak a szellem beszél. Alacsony szellemek és emberek maguk körül durva és taszító lelki életet tenyésztenek. Az ember maga teremti maga körül az ódkört, szelleme hat a növényi, az ásványi és az állati elemekre. Valóban, az ember sokat változtathatna a természetben és az állatokon, akkor, hogy nagyot hozzunk létre, mennyiségileg kellene hatni, de az emberiség e tekintetben nagyon elmaradt. Az embernek először is saját szelleménél, ódkörének tanulmányozásánál és ennek végtelen hatásainál kellene kezdenie! Ez erők titka még egészen kikutatlan és ez minden tudomány tudománya. Az ember három életet é1, szellemi, lelki és állati, háromféle világ van benne és körülötte. Az emberi test naponként millió állatot fejleszt, táplál, elnyel, s ez mind lelki élet. A magasabb szellem lelkileg magasabb erőket, az alacsonyabb szellem lelkileg alacsonyabb erőket vonz magához, innen az érzékeny tisztább természetek, és az alacsonyabbak brutalitása és nyersesége.
Az ember fluid- és ódköre állatilag és növényileg van éltetve, a fény is miniatűr növénykéket, porszemecskéket, gombácskákat, a legfinomabb növényélet parányait tartalmazza. Némely dolog, mit a tudósok a nagyítólencse segélyével apró állatnak tartottak, idővel még jobb lencsék segítségével a fény- és sugárnövények egy fajának fognak bizonyulni. A megromlott levegő betegséget, járványokat idéz elő. Mi a megromlott levegő? E növénykék és állatkák bomlása. A magnetizmus, a tiszta szellemek és médiumok ereje ily esetekben átalakítólag és újraéltetőleg folyhatnék be, s ekkor történnék meg az, amit az emberek csodának tartanak; ami pedig csak természettörvény. Csak az orvos urak tanulmányoznák a minden törvények törvényét, amely a magnetizmusban rejlik. Tisztátalan szellem, erkölcstelen médium valóban rendkívül árthat és fertőzőleg, rothasztólag, görcsöt okozólag, bénítólag hathat, mint a megromlott orvosság. Minden, a jó és a rossz, az egészség és a betegség ezen az egyetlen törvényen alapszik, a lelki, szellemi, fluidi, növényi, állati kölcsönhatáson.
Látom és tanulmányozom az emberek egymásra való hatását. Te például elmégy a társaságba, szellemed összhangzatosan összegyűjti maga körül állati és növényi körét, lelki elemeit, ott vagy a te világoddal, szellemeddel és ódköröddel. Találkozol valakivel, hasonló világossággal, akivel rokonszenvezel; ezt rokonszenvnek, szeretetnek, barátságnak nevezik. Az ilyen emberek közt a vonzás vagy tisztán szellemi, gyakran azonban csak ód, magnetikus vagy lelki, állati.
Amikor a szellemek megértik egymást az egyik parány a másikhoz enyelegve simul, monádok rokonszenvesen társulnak monádokkal, a növénykék növénykékkel. Ezért mindenható a szeretet, mert minden hatalom ebben az egyben egyesül.
Az ellenszenvnél és a gyűlöletnél taszítja minden egymást; az állatkák megölik és elnyelik egymást, a növénykék megmérgezik, megrontják egymást; az erők megzavarása, a fluidok és nedvek romlása áll be, amikor a szellemek ellenségesen találkoznak egymással! A haragnak rettenetes hatása van a lelki ódkörre!
Minden bűn pusztítólag és mérgezöleg hat, különösen az iszákosság; ennél gyakran mintha narkotizálva volna a lelki-fluidális világ, majd durvaságra ösztönöz, minden egyes állatkát örvény ragad magával, minden növényke megperzselődik, megmérgeződik, a szellem maga le van nyűgözve, az ösztöni, lelki élet uralkodik egyedül.
E lelki környezetben a benne rejlő testet öltött érzéki világ által beszél az ösztön, az állat az emberben, melynek a szellem uralma alatt nevelődni, szellemesülni kellene. Az ember testében, vérében, ódkörében levő milliónyi lelki testet öltések következményei beláthatatlanok.
A legkülönbözőbb állatkák, parányok, növénykék seregeit, eleven górcsövi lényeket látok, melyek a levegőben, a fényben, az éterben mozognak! Valóban, mi mindent lélegzenek be és ki az emberek! Egész világ ez! Miért rossz szagú a beteg lehelete? Mert benne az állatkák és növénykék rothadtak és betegek. Az élenynek, légenynek, szénenynek, mindennek megvan az éltetés lelki lényegének megfelelő sajátos módja. Az állatok, növények, fluidok által éltetett levegő mindig a hasonlóra hat vissza; mindenből kell a levegőben lenni, hogy mindent tápláljon és fenntartson. A dolgok lelke (a bennük rejlő lényeg) láthatatlanul van jelen és fenntart minden láthatót. A láthatatlan halhatatlanság élteti és tartja fenn a látható anyagot.



4. légköri gyűrű 5. szféra

Az ód. Gyógyítólag hat a gyomorra. Szél nincs. Vénusz és Halak befolyása. Segítő szellemek.

Baader Ferenc szelleme: Ez főleg a delejes és villamos erők és ódfény szférája. E szférából származnak olyan férfiak, mint Edison, Reichenbach. A delejes és villamos erők tűzkemencéjében vagyunk, annak ódfényével. Itt lehet polaritásokat tanulmányozni. Innen a szellemek fluidjai segítségével áramok mennek a Földre, amik az embereknek egészséget, idegerőt visznek és amelyek főleg a gyomorra hatnak. Ezeknek a mozgató erőknek összetételei és nagy készülékek segítségével itt sajátságos fény működik, a mozgásnak és beszédnek olyan módját (telefon) létesítve, melynek segítségével e szféra szellemei a Vénusz és a Mars bolygó lakóival kapcsolatot tartanak. Leginkább az ód segítségével hozzák létre a legnagyszerűbb fényhatásokat is. Az ód képes világítani, mint a nap, beszélni, mint száz hang, énekelni és összhangzatosan zenélni. E fénynek jótékony sugarait innen az 1., 2., 3, gyűrűbe küldik, hogy ott a szellemeknek világítsanak. Az ód mozgató erejével itt a járásra és lebegésre találmányt készítettek, mit majd annak idején az itteni szellemek egyike a földre visz. A gondolat gyorsaságával mennek innen a szellemek, mint segítők, az első három gyűrűbe és a Földre, ha gyors segítés szükséges. E légköri gyűrű 2. szférájának médiumszellemei meglátják a veszélyt, jelt adnak és az 5. szféra mentőtársulata már működik. A villamosság ereje megdönthetetlen tény a Földön, valamint a magnetizmusé is, habár ez utóbbi még majdnem felfedezetlen; mindkettő az ódfénynek, az ódnak gyermeke, mely a legnagyobb erő, egy darab mindenhatóság s ez parlagon és felfedezetlenül hever az emberi tudománv előtt. Az ód a lelke, a mozgató ereje nemcsak a delejességnek és villamosságnak, hanem minden létezőnek is.
Az ód meghatározása nehéz, mert hiányzik hozzá az emberi kifejezés. Mindennek, ami van és él, van ódfénye és ódrezgése. Van ódja a szellemnek, a léleknek, a fénynek, az ásványoknak, a növényeknek, az állatoknak. A szellemi ód a hét légköri gyűrű fokozataiba van beosztva, éppen így a lelkek ódja is. Azután van légköri ód, melytől az időjárás függ; van ódja a Földnek és köveknek, van ódja a virágoknak és fáknak, van a vizeknek, van az embereknek, van a melegvérű és van a hidegvérű állatoknak. Ód, fény és rezgés ugyanegy. Az ód anyagtalan, mint a fény. A felfedezések folyamán az ódnak más nevet fognak adni; az ód molekulákból és parányokból áll, rezgésekben és hanghullámokban nyilvánul, megjelenésében világosság.




4. légköri gyűrű 6. szféra

A jók lakhelye és a béke otthona. Békét hoz a Földre. Jupiter és az Ikrek befolyása.

Baader Ferenc szelleme:
Ezt a szférát mennyországnak nevezhetnénk, ez a béke és a jóság birodalma; innen mennek a béke szellemei a Földre, hogy az emberek szívét jóra indítsák. Sokan jönnek ide olyanok, akik a Földön sokat szenvedtek.

„Körülötted sűrű, különböző színben játszó felhőként helyezkedtek el, ami neked kissé kellemetlen érzést okozott. Védőszellemed segítségével a bámészkodókat elűztük, amit te agyadban, mint könnyebbülést, mindjárt megéreztél. Ne csodálkozzál megjegyzésemen, nem vagyok irántuk sem szigorú, sem szeretetlen. Hány ezer ily alkalmatlankodó, semmittevő, ócsárló és amellett bajt okozó ember van a Földön!
Ha ezek meghalnak, épp ily szellemek lesznek, mert mindegyik magával viszi személyiségét; pusztán a halál nem tesz minket tökéletessé, magunknak kell munka által azzá lennünk.
Imáid jót tesznek nekem. Eddig semmi kísértést vagy vágyat sem éreztem, hogy újra a Föld lakója legyek. A kiszabott idő alatt működésünket feladatunk értelmében teljesítettük, sok embernek jó intéseket és tanácsokat sugalltunk. Szerencsétlenségeket hárítottunk el. Szárnyalásunk most már Felfelé irányul; ez valódi távozás a Földtől, melyet most már soká fogok ismét színről színre látni.
"Siralom völgyé"-nek nevezik a Földet. "Javítóintézet"-nek, "szellemi kórház"-nak kellene nevezni, ahol nagy, fájdalmas műtétek történnek. A Földön mindennek megvan a maga célja, a leggonoszabbnak is jó célja van. Szükség van a mindenségben ilyen pontokra bukott szellemek javítása céljából. Hiszen vannak olyanok, akiknek a fizikai szenvedések, hideg szoba, száraz kenyér, keserves szolgálat, betegségek, tönkremenés, veszteségek, megaláztatások nagyon szükségesek és lelkileg gyógyító hatásúak.
Nos hát, itt a Földön van elég ilyen műtő a gőg, a kishitűség, a materializmus, az Isten rendelése ellen való zúgolódás betegsége számára. Ne panaszkodjatok tehát a Föld állapota miatt, mert minden szer a szellem gyógyulására, javulására vezet. 

Az állások, a földi javak és tehetségek különbözősége az illető szellem tisztulására van rendelve. Ez mint paraszt, az mint polgár, az egyik mint munkás, a másik mint arisztokrata stb. vezekel korábban elkövetett bűneiért. A Föld minden művelődési fokozatának megvan a visszfénye a szellemvilágban. A Földnek és állapotainak sok szellem köszönheti üdvös tisztulását, ne zúgolódjatok tehát a Föld és szenvedései miatt, mert ez is logikusan szükséges tagja az egésznek, ez is egy lépcsőfok Istenhez. E szavakkal elhagylak titeket, emberek, elhagyom a Földet, hogy csapatommal vezető szellememet a nap, a világosság, az ígéret országába követhessem.”









4. légköri gyűrű 7. szféra

A Vénusz befolyása és védelme, az akaratra hat, előkészítő fokozat az újra testet öltésre.

Baader Ferenc szelleme: A Napnak a földi légkörbe való áramlása és a földből való kiáramlása követkentében gőzök keletkeznek, melyek fényállatkákat és parányokat foglalva magukban, a mikrokozmikus világok magvait képezik, melyek a nehézkedés és körforgás törvényét követik. Ez csavarkörben (spirál) hét légköri gyűrűt képez a Földtől a Napig. 

A gőzökben hólyagocskák vagy sejtecskék vannak, melyek parányokat vagy fényállatkákat, de egyszersmind a földképek tükörképeit is magukban foglalják.

E légköri gyűrűk az erő és hatványozás törvénye alatt állnak; azért a Földhöz legközelebb levők a leganyagiasabb gyűrűk, az attól legtávolabbiak pedig a legszellemiebbek.
Egy atom gyémánt marad; így maradnak ezek a földatomok is a földhöz hasonlók, azért van ezekben a gyűrűkben föld, levegő, tűz, víz a földtől való távolság mértékének megfelelő arányban.

A szellemeknek is fokozatuk szerint a legkülönbözőbb idegszellemi burkuk van. Tökéletesülésekor a szellem felcseréli e burkokat; ez folyvást tartó elhalás és újraszületés. Ha valamely szférában a házépítésre a feltételek megvannak, ha a szellemek oly fokon állnak, hogy lakásra és eszközökre van szükségük, akkor e dolgokat megszerzik, mert a kényszerítő viszonyok alkotásra késztetik őket. Amire a szellemeknek a tanuláshoz szükségük van, azt megadják nekik. A legtöbb találmányt előbb a légkörben készítik el a szellemek és csak azután hozzák a Földre. A légköri gyűrűkben van annak az iskolája, amit az embernek a Földön kell tanulnia.

Ebben a szférában három osztály, három szellemi rangfokozat van. Az első osztály előkészíti magát az 5. légköri gyűrűbe való belépésre; ezek a szellemek felcserélik lelki testüket és egy fokkal tisztábbak lesznek. A második osztály előkészíti magát az újra testet öltésre. A harmadik osztályban vannak a szenvedésektől megváltó szellemek, akik a haldoklóknak segítenek és őket légkörükbe viszik. E szellemi szféráiból szép intelmek jutnak hozzánk, ezek közül itt közlünk néhányat.
















Héra szellem intelmei:

Nem érdem Istent a jó sorsban szeretni. Szeresd Istent akkor is, mikor kérésedet megtagadja.
Sokszor azt hiszed, hogy Isten nagyon messze van tőled, pedig éppen akkor van gyakran hozzád a legközelebb! A csüggetegség nem méltó az istenhivő emberhez.
Ha még oly rossz idők járnak is, azért mégis higgy Isten szeretetében!
Használd ki az arasznyi időt a Földön az örökkévalóság számára.
Mondj le szívesen és megnyersz mindent: a megelégedettséget!
Jobb Istenben bízni, mint Benne kételkedni!
Jobb a kellemetlen dolgokat egykedvűen fogadni, mint azokon felháborodni!
Ami ránk van mérve, el kell azt hordoznunk, ha nem akarjuk is.
Minden szomorú dolognak megvan a jó oldala is, amit Isten ismer egyedül.
Valahányszor szerencsétlennek és elégedetlennek érzed magad, gondold meg, hogy ezt a testet öltést minden megpróbáltatásával együtt önként vállaltad magadra; hajolj meg azért és ne zúgolódjál.
Csak az a szerencsétlenség, ami lelkednek árt. Az emberek sokszor oly dolgot tartanak szerencsének, ami szerencsétlenség.
Az Isten akarata szerinti élet többet ér az áhítat nélküli imádságnál.
Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy az imádság abból áll, hogy az ember bizonyos számú litániát, miatyánkot mondjon el, vagy zsoltárokat énekeljen.
Imakönyveket olvasni és érzés nélküli jámborsággal járulní Istenhez, nem szívből jövő ájtatosság.
A megpróbáltatásokat és szenvedéseket, amiket el kell viselned, magad szerzed magadnak.
Semmi sem szomorítható meg oly könnyen, mint a szeretet és éppen ennek nem volna szabad elkeserednie. Valóban fáj az embernek, ha az bántja, akit szeret; az a megbántás, amely közömbös embertől ered, csak bosszant. A szeretet engesztelődjék meg és feledjen; feledés és megbocsátás békét teremt. Sokan megbocsátanak, de nem felednek, ez félmunka és nem teremt igazi békét.
Az idő és tér alanyi (szubjektív) képzet; mindenkinek másképp mutatkozik és mennyire másképp a szellemeknek, mint az embereknek!
Egy földi élet csak egyetlen lélegzetvétel az örökkévalóságban.
Szerencsétlenség és szenvedés bátorrá és résztvevővé tesz. A szerencsétlen bátran szemébe néz a halálnak, a szerencsés retteg tőle.
A bűn buján tenyésző dudva, egyaránt megterem úgy a nagynál, mint a kicsinél, a gazdagságban úgy, mint a szegénységben, csakhogy szigorúbb ítéletet von maga után a nagyoknál és gazdagoknál, mint a kicsinyeknél és szegényeknél.
Az éhezők lopása kisebb rossz, mint a jóllakottaké.
A műveletlenek erkölcstelensége kisebb bűn, mint a művelteké.










5. légköri gyűrű 1. szféra

A Jupiter és a Bika befolyása alatt. Gondolatvilág és értelem, felfedezések.

Héra: E gyűrű 1. szféráját olyan szellemek lakják, kiknél az értelem túlsúlyban van, s akik az ember gondolkozására hatnak. Az itteni szellemek főleg a fény hatását és a hang erejét tanulmányozzák. Ók az igazság képviselői és a hamis nézetek kiirtói. E gyűrű szféráiból a szellemek más bolygókba utazhatnak, és közlekedési eszközöket állítanak elő a bolygók és e szféra között.

Ebből a szférából a Földre olyan férfi fog születni, aki közvetlen érintkezést fog létesíteni a szellemek és emberek között.

Intelmek és bátorítások mindazok részére, akik az új kinyilatkoztatásokban munkálkodnak.


„Ti mindnyájan, kik magatokat spiritistáknak valljátok, legyetek Krisztusnak jó és hű követői. Legyetek szellemek, küzdjetek az érzékeitek ellen, tegyetek jót. Legjobb barátaitok elhagynak a szellemtan miatt; az egyházak kiközösítenek. Ne szégyelljétek hiteteket, valljátok be nyíltan, mint az apostolok tették.
Nagy különbség van a spiritizmus valódi, szellemi értelmezése és hamis értelmezése közt.
A valódi spiritizmus az igazság legmagasabb céljait szolgálja, az Isten és felebarát iránti szeretetet. Milyen legyen ez a szeretet? Sokan az engedékenységben, az ingatagságban keresik; mint például aki ma a szellemileg gondolkodók közt spiritista, az holnap az egyház képviselői közt ortodox és holnapután a materialisták közt kételkedő. Az ingatag abban a pillanatban mindent szépnek és jónak talál úgy, amint éppen elébe teszik: nem meri meggyőződését nyilvánítani, nem akar ellentmondásával senkit sem megsérteni és ezt felebaráti szeretetnek nevezi, szelíden bírál, de nincs határozott véleménye és hiányzik belőle az igazság mély ismerete. Vannak ezután mások, kik a felebaráti szeretetet csak egyetlen felekezetre vagy egyetlen nemzetre korlátozzák, áldozatkészek ugyan, de csak hitsorsosaikért. Ha az illető keresztény, akkor a más vallásúak iránt lelkiismeretfurdalás nélkül túl szigorú; a kárhoztatás minden pillanatban az ajkán lebeg. Az a felebaráti szeretet, amely csak a saját egyházára és nemzetére terjed, nem a Krisztus által tanított szeretet, amely így szólt: "Jöjjetek  hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek." Az a szeretet, mely nem meri az igazat megmondani, nem a valódi szeretet. A szeretethez nemcsak szív, hanem értelem is szükséges. Ha valaki tőled tanácsot kér, akkor csak hadd szóljon az értelem, még ha vérzik is a szíved miatta. Ha a legfőbb célt tartjuk szem előtt, az igazi szeretet sokszor fájdalmat okoz. A szigorú ítélet igazságtalan, de az elnézésnek is az okosság határain belül kell maradnia. A ti szeretetetek tökéletes, igazságos és őszinte legyen. Távolítsatok el a szeretetből minden tétovázást; ne féljetek fájdalmat okozni, mondjátok ki bátran az igazságot Isten és a szeretet szent ügyének dicsőségére, melyért küzdötök. Óvakodjatok azonban a részrehajlástól, mert ez gyengeelméjűvé tesz titeket. Ne féljetek ellenségeitektől, engedjétek át őket Istennek”







5. légköri gyűrű 2. szféra

Felfedező utazók. A Vénusz és a Rák befolyása. Erélyt és kitartást hoz.


Ebből a szférából született Kolumbusz a Földön. Az itteni szellemek szeretnek utazni, felkutatják a Földet, a szférákat és a bolygókat. E szférából két szellem fog a Földön testet ölteni, mint új területek felfedezője. Az egyik felfedezi az összeköttetést az északi sarkkal a Golf-áramon át, a másik Közép-Afrikában nagy oázist fedez fel, gyönyörű termékeny országot, ahol egy fehér néptörzs lakik, amely Osirist és Isist imádja. Ezek a felfedezések a jövő évezred elején történnek meg. Mindazok, akik a felfedező utazásokra nagy hajlammal bírnak és arra még életük veszélyeztetésével is készek, ebből a szférából jönnek.

Szellemi közlés részletek:

„Felemelkedünk a levegő éterébe a Vénusz felé; hogy írjam le a felemelkedést? Bizony én is csak azt tudom mondani, hogy ez természettörvény. Egyenesen járni a folyton forgó földtekén, szintén természettörvény. Az ember csak megy, mi meg emelkedtünk.


A földi légkörben a tovalebegés pompásan ment; megszabadulva az emberi tüdőtől, szabadon szívtuk be az étert. Saját nehézkedési törvényünk és a bennünk rejlő lebegő- és forgóképesség segítségével haladtunk spirálkörben a Vénusz felé vezető úton. A Föld ellipszis pályáján keresztülhaladva, különféle fluidikus áramokkal találkoztunk. Itt kellett csak igazán előszednünk minden tudományunkat a nehézkedési erőről, mivel a szellem nem egészen test és anyag nélküli lény, élünk és az élethez s mozgáshoz kell valamivel bírnunk. Magunkba szívtuk a szükséges életelemeket a fluidokból és felszereltük lelki testünket a tovautazásra. Már most a legszebb pontokra került a sor; a Földet csak kis csillagként láttuk alattunk. Nándor mindig meg akart állani, nem tudott betelni csodálkozással, de én nagyon türelmetlen voltam és előre törtettem.
Nándor: Ah, mily dicső volt a színpompa a légkörben! Azok a lila, aranysárga és rózsaszínű, azután a sötétkék sávok és a millió csillag, mely világokká alakult, amint feléje felfelé emelkedünk. Bepillantás volt az Isten nagyságába, mely a legmélyebb imádatra ragad minket. Mily kicsinek tűnünk fel ilyenkor magunk előtt; kitört belőlem az ujjongás és felkiáltottam: "Mily hatalmas és nagy vagy Te Istenem és Teremtőm!"

Frigyes: Igen, észrevettem Nándor megindultságát, hallottam ujjongó énekét; ő a Teremtőt alkotásaiban csodálta, én pedig törvényeiben. A rotáló lélekelemek egész rétegeit átbarangoltuk: Nem lát minden szellem egyformán; észrevettem, hogy a szellemek belső értelmük szerint jól vagy kevésbé jól látnak; így láttam olyanokat, amilyeneket Nándor nem látott és megfordítva. Én gyönyörködtem a fényállatkák, a monádok, a molekulák miriádjaiban, melyek a légkörben keringenek és az atomok körül életet keltenek.
Nándor: És a pompás virágok, melyek élnek és mozognak, mintha fluidból készültek volna, melyek átlátszók, fenséges illatot árasztanak és mennyei színpompában gyönyörködtetnek. Azután a szép és jó szellemek, kikkel találkoztunk, akik a légkört átszelik.
Frigyes: Óh, a költő! Én az egészet inkább tudomány szempontjából vizsgáltam. A parányok folytonos vonzása és taszítása, a fluidok keringése és a légkörök egymásba ömlése rendkívül érdekes látvány.

A Vénuszt éppúgy, mint a Földet hét légköri gyűrű veszi körül, amelyen át kellett hatolnunk, csak azután érhettük el magát a bolygót. A viszonyok a Vénuszon, általában az élet, sokkal kitűnőbb és civilizáltabb, mint a Földön. Lakói sokkal szebb emberfajhoz tartoznak, vallásuk általában a tiszta istenhit, de felekezetekre oszolva. A természet fenséges, üde és viruló, sok növényt és fát megcsodáltam, aminőt a Földön nem láttam. A léghajózás tökéletes közlekedési eszközt képez, légnyomású pályák is vannak; a Vénuszon általában nem a gőzt alkalmazzák erőnek és mozgató eszköznek, hanem a levegő és a hang nyomását.

Szép városok vannak a Vénuszon. Hibátlan és fenséges stíl látható minden építésükön; különösen a kertek meseszépek. Úgy látszik, a tudomány is sokkal előrehaladottabb, mint a Földön, különösen a csillagászat. Az Istenben és a szellem halhatatlanságában való hit és a szellemvilággal való közlekedés ott megállapított tények. Azt a vénuszbeli embert, ki ezekben nem hinne, vadembernek tartanák. A Vénuszon nincsenek monarchiák, nincs születési, csak szellemi arisztokrácia. Sajnos, nem tartózkodhattunk sokáig a Vénuszon, nem bírtuk ki a levegőjét, azután a törvény meg a mi földlégköri szféránkhoz köt minket.
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Természettudósok és csillagászok. A Nap és az Oroszlán befolyása alatt. A Földön életre kelti a lángészt.

Ebből a szférából küldték ki a Földre Galileit, Newtont, Ticho de Brahet és minden híres csillagászt s általában minden Istentől megáldott nagy tehetséget; itt kutatnak és tanulnak, hogy aztán a Földet tudományukkal gazdagítsák. Itt a szellemeknek minden eszközt és módot megadtak, hogy a csillagászatot és a csillagokat tanulmányozzák.


Iris szellem nyilatkozata:

Rátok nézve, emberek, a Nap mindent jelent. A Nap a Föld élete, nélküle nincs természet, nincs termés s ti a világosság királyának hívjátok és a Nap mégiscsak szolga, szolgája egy másik nagyobb napnak; a világosságot és életet olyan naprendszertől kapja, amely Napotokat erőben és fényhatványban felülmúlja (1. "Szellem, Erő, Anyag" 5. napok). A világegyetemben az örök világosságnak egy központja van: Isten. Őbelőle árad minden élet, minden erő (l. "Szellem, Erő, Anyag", Ősvilágosság) angyalai és a kiválasztottak az örök világosságnak ebben a központjában élnek. Alkotó erejénél fogva Isten mindenüvé elhat, és az egész világegyetemben mindenütt jelen van. Istennek ez az ereje vagy mindenütt jelenvalósága tartja egyensúlyban és kormányozza az egész világmindenséget. A ti Földetek a bűnhődés, a megpróbáltatás, nem pedig az üdülés helye, de Isten ott is jelen van. A Nap bolygórendszeretek megvilágosodott, megjavult és jó szellemeinek gyülekező helye. A Napból hozzátok nemcsak világosság és élet jő, hanem jó szellemek is, kik az embereknek szellemi világosságot, szellemi életet hoznak. Szellemibb, jobb élet ébredésével a Föld és a Nap között harmónia jöhetne létre, amelyet most még a zavaros, tisztátalan szellembefolyások olyan gyakran megzavarnak.

A gonosz szellemek ártalmas befolyásukkal sötét korongként a légkörben a Föld és a Nap közé helyezkednek, ami a Földön rettenetes elemi folyamatokat idéz elő. Ha minden ember Istenben egyesülne, eggyé lenne a szeretetben, és béke uralkodnék közöttük, akkor ezeket a gonosz befolyásokat megsemmisíthetnék, a jó napszellemeket magukhoz vonzhatnák; hatalmas szellemi erőknek nyitnának utat a Föld és a Nap között és a Föld ezáltal megszabadulna a pusztító elemi befolyásoktól. Krisztusban megvolt ez a hatalom, tudott az elemeknek parancsolni. Ha valamely országban csak 9000 ember úgy igazán egyesülni tudna szeretetben, hitben és könyörgésben, már ez áldásthozólag hatna a Föld eme részére, mert ez a 9000 ember így egyesülve jó erőket vonzana. De, sajnos, a Földön tagadják a szellemek befolyását és az azokkal való közlekedést az egyházak eltiltják. Óh, mennyire eltávolodtak az emberek valamennyien az igazságtól, az Isten szeretetének és a szellemek erőinek helyes megismerésétől.

A Föld hét légköri gyűrűje a Nap fokozataiból való hét szellemosztálynak vezetése alatt áll; három szellemosztály vezeti a Földet északon, délen és a középen, ez összesen 10 szellemosztály, ezek misszionáriusokként működnek a Föld és a Nap között.
Ha az emberiségnek legalább egy része egyesülne ezekkel a szellemekkel, velük összeköttetésbe lépne és velük közlekednék, sok jó és nagy dolgot érhetne el; mert az emberek közlekedése a jó szellemekkel és erőkkel valóságos megváltó munka minden bűnből és hazugságból. A hazugságnak egyszer meg kell szégyenülnie, az igazságnak pedig győznie, mert a szeretet és egység kiáramlásai a legmélyebb földi fokozatokba is eljutnak Isten mindenütt jelenvalóságának erejénél fogva. Minden bolygó megérzi a napszellemek jó befolyását. A napszellemek befolyásán kívül ki vagytok még a Földön téve a bolygók (planéták) szellemei befolyásának is; az egyik hat a másikra, minden, ami a naprendszerhez tartozik, összehat. Jupiter, Neptun, Vénusz jó bolygók, Mars és Szaturnusz ártalmasak, de minden tekintetben jobbak a Földnél; Merkúr és a Hold alacsonyabbak a Földnél. 
Minden bolygón, a Földet is beleszámítva, vannak:
1. szellemek, kik körük hét légköri gyűrűjéhez vannak kötve;
2. szellemek, kik más bolygón vannak hivatva testet ölteni;
3. szellemek, kik a napkörbe, a bolygórendszer összes szellemeinek gyülekező helyére mennek.
A Jupiter-szellemek az értelemre, a szellemre hatnak; a Neptun-szellemek a testre, az egészségre; a vénuszbeliek a szívre és a lélekre; a marsbeliek az akaratra, a Szaturnuszbeliek az erőre, a merkurbeliek a vérre, a holdbeliek az idegekre. Minden bolygón emberek laknak, kik a születés, a halál és az újra testet öltés törvényének vannak alávetve. Szellemibb bolygók szellemibb törvény alatt állnak, mert ott, ahol a szellem uralkodik, a testiség elhal és a halál fullánkja eltűnik. Minden bolygón vannak állatok, a természet mindenütt a Földhöz hasonló, mert minden bolygó egy anyának, a Napnak gyermeke és bukott szellemek testet öltő világa, kiket Isten szeretete vált meg.

Másik közlés:  „Sok spiritistát még ma is halálra kínoznának és megégetnének, ha az inquisitio hatalmát el nem vesztette volna; hála Istennek ez eltűnt a föld színéről, de démoni szellemek, kik a világosságtól és az igazságtól irtóznak, még élnek.”
„Gonosz szellemek ezzel a befolyással őrültséget és mindenféle betegséget tudnak az emberben előidézni. Az újtestamentum ezeket az eseteket megszálltságnak nevezi. Krisztus az ilyen embereket hatalmas szavával megszabadította a hipnotizáló szellemtől. Szellemi bajokat csak felsőbb szellemi akarat gyógyíthat meg. Azért hát ti, a tudomány művelői tanuljatok a szellemektől, tanulmányozzátok a szellemi erőket és hatásokat és sok dolog indító okára, származására fogtok rájönni, mely most még rejtély előttetek. Tudományotok nem veszt e tanulmány következtében, sőt ellenkezőleg e tanulmány folytán lesz csak igazán tudománnyá.
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Zene, tiszta szellemek, az emberszeretet és erkölcs hordozói. A Vénusz és a Szűz befolyása alatt.

A Beethoven, Bach, Mozart, Haydn, Wagner stb. szférájában vagyunk; mindazokéban, kik a tiszta, magasabb zenét, a szellemszférák hangjait a Földre hozták.
Azonkívül még azok a szellemek is itt vannak, kiknek működését a Földön az emberszeretet és magas erkölcs jellemzi.

Theodosius szellem nyilatkozata

Tegyünk kis összehasonlítást a keresztény tan és a spiritizmus között.

A keresztény tan első parancsolata: Az Isten és a felebarát iránti szeretet. A szellemtan, vagy az új kinyilatkoztatás, a spiritizmus ugyanazt tanítja. A keresztény tan azt mondja, az ember eredendő bűnnel született. A "Szellem, Erő, Anyag" című könyv azt mondja: Minden egyes ember bukott szellem bűnben születve, azonban az eredendő bűn nem testileg, hanem szellemileg értendő; a születés és a halál a szellembukás következménye. A keresztény tan éppen úgy, mint a szellemtan, azt mondja, hogy a szellemeket Isten egyenlőknek teremtette, csakhogy a keresztény tan nem ismeri az emberré lett szellemek tulajdonságainak nagy különbözőségét, amit pedig a szellemtan oly fenségesen és logikusan megmagyaráz. A keresztény tan szerint a szellemnek csak egyetlen rövid földi élete van, mely örökre eldönti, hogy a pokolba, a mennyországba, vagy a tisztítótűzbe kerül-e? A szellemtan szerint vége az örök kárhozatnak; a bukott szellemnek a testetöltések ciklusán kell magát keresztülküzdenie, míg arra a fokra ér, ahol testi születésre szellemi fejlődése céljából nincs már többé szüksége és ahol a bűnhődésnek és tisztulásnak e lenyűgöző törvénye számára megszűnik. A haladás örök és a gonoszt végre legyőzi a szeretet.

„Midőn a szellem testet ölt, szerveket keres, melyekkel magát érzékileg kifejezheti, ezt a bolygók embereiben találja meg. Előbb az idegszellem, vagyis a szellem lelki teste termékenyül meg annak a világnak fluidjai által, melyen testet öltenie kell. A szellem csak emberi testben ölthet testet, sohasem állati testben. Bármennyire elfajult is a szellem, a halhatatlanság lényege, a benne lévő isteni szikra elválasztja az állattól és emberi testbe, az egyéni életbe vonzza. Az állatnál bizonyos finomabb szervek is hiányoznak, melyekre a szellemnek a testet öltésnél szüksége van. Ha a szellem mélyre süllyedt, akkor azokat az emberi szerveket, melyekben finomabb érzékek rejlenek, durván fogja kiképezni, magasabb szellem azonban ezeket tökéletesen kiképezi; így keletkeztek a szellem, vagyis az éltető finomabb szervei. Ha a gyermeknél az agyvelő egy része elvizenyősödik, vagy szervi hiba miatt a fej eltorzul, a szellem nem találja meg benne a kifejezés eszközeit, ereje korlátozva van, mert hiányzik az illető eszköz a megnyilvánuláshoz.
Talány marad az ember előtt, hogy mily sokat tesz a nevelés és a környezet a szellem belső kiképzésére gyermekkorától fogva. Az olyan ember, aki gyermekkorától fogva emberi szót soha sem hallott, nem tud beszélni, csak azokat a hangokat sajátítja el, amelyeket hallott. És így van ez minderről; mozdulatáról, táplálkozásáról, szóval egész megjelenéséről ráismerhetünk arra a környezetre, amelyben az ember felnőtt.”
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Költészet és az írás művészete. Imákat, áhítatot visz a Földre. A Nap és a Nyilas befolyása.


Itt a képzelet, a toll és a szó erejét találod. Shakespeare, Milton, Schiller és mindazoknak a költőknek szférája ez, kik tisztán idealisták voltak és nemcsak költők, hanem erényesek és nemes lelkűek is voltak. Minden költő öntudatlan médium, művei saját és idegen gondolatok vegyüléséből jönnek létre, megérzik és meghallják a hangokat, melyek őket környezik, azt mondják róluk, hogy élénk fantáziájuk van. A fantázia a szellemek gondolatainak tükröződése az emberek agyában.

Meseszép szféra ez! Az alakok világa, a világlelkek egyesülésének egyik helye. Itt ölt alakot a lelki princípium.

A szellem megpillantja a halhatatlanságot a természetben, a mindenféle formában; költői gondolatok cikáznak innen a Földre, melyek harmatcseppekként hullnak azoknak az embereknek a lelkére, kik magasabb szférába vágynak. Minden embernek vannak pillanatai, melyekben vágyódás fogja el azután, amit túlvilágnak neveznek. Feltekint a csillagos égre és kérdi magában: Hová megyek? Szép nyári estén kertedben, vagy az erdőben ülsz, gyönyörűen ragyognak a csillagok milliói, a hold kísérteties árnyakat vet folyó fodraira, szent csend és áhítat borult az éjre, ami visszhangra talál az emberben.

Boldog az, kit az éj fensége és szentsége megrezegtet és aki az Alkotót imádva, megleli öt a csillagok között; de jaj annak, aki érzéketlenül szemléli mindezt, aki se nem tagad, se nem hisz, kit csak a Föld vonz, de az ég nem.
Ne félj, óh ember, hanem örülj! Nem a porlandó az örök! A szellemi, a gondolkodó, a szerető az örökkévaló!

Jó tanácsok a médiumok számára

A türelem és nyugodtság hatalmas kiegyenlítő erő, ami az életben sok mindent megkönnyít és sokon átsegít. Uralkodjál, fékezd meg csapongó gondolataidat és háborgó szívedet. Sohase beszélj vagy írj, ha izgatott vagy; a hajós sem fut ki a tengerre, ha tombol a vihar. Különösen, ha szellemekkel akarsz közlekedni, igyekezzél nyugodt lenni és az ide-oda csapongó gondolatoktól megszabadulni. Bensődnek tisztának kell lennie és szívedet emeld Istenhez. Úgyis nehéz nekünk, szellemeknek a médiummal a tiszta igazságot közölnünk anélkül, hogy a közleménybe emberi gondolatok és érzések ne vegyülnének. Ezért a médiumi írás alatt légy semleges, saját énedet nézeteivel és gondolataival szorítsd háttérbe és légy áthatva attól a benső vágytól, hogy Istennek tessék és egyedül neki szolgálj.
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Művészet, a tehetségek szférája. Jupiter és a Halak befolyása.
Ebben a szférában képzik ki magukat a tehetségek. Innen küldenek le a Földre oly férfiakat, mini Phidias, Michel Angelo, Canova stb., hogy az embereket a magasabb művészet remekeivel Istenhez térítsék és hogy a magasztosról fogalmuk legyen. Itt a szépség tökéletes, mert szellemileg tiszta. Szellem csak ritkán ölt testet a Pöldön ebből a szférából, mert, bár különösen fog hangzani: a hús elrontja az igazi esztétikailag szépet és tökéletest.

Aforizmák
Ismertesést e szférából nem tudunk adni a médium útján, hanem aforizmákat küldünk
Várni tudni nagy dolog.
Hagyjátok meg a világ fiainak a maguk örömeit és ne szomorkodjatok, hogy nektek ezeket az élvezeteket nélkülöznötök kell. Örüljetek Istenben, ez az igazi örökké tartó öröm.
Ember, ne zúgolódjál az élet árnyoldalai és szenvedései miatt, ha éj nem volna, nem volna oly szép a nappal; nincs fény árnyék nélkül, nincs fájdalom nélkül öröm. Mi volna a nappal éj nélkül, a nap felhő nélkül? Elviselhetetlen egyformaság.
Ha sohase éreztél volna fájdalmat, nem tudnád, mi az öröm.
Ha hiszel és tiszta a szíved, az isteni erő nyilvánulni fog nálad jelek és adományok útján, melyek a szentlélektől jönnek. Az emberek már nem hisznek az isteni jelekben, de nemsokára nagy jelentőségű idők következnek a Földre! A büntető, az irgalmas, az igazságos Isten meg fog nyilvánulni a világnak és az embereket hinni kényszeríti. Az, amit az emberek csodának neveznek, isteni törvény.
Isten sohase zárja be előttetek a mennyország kapuját, de ti hagyjátok el a mennyországot és nem találtok a bejáratra. Bensőd templom legyen, amelyben menedéket találsz, elmélkedel és imádkozol.
Boldog az, akinek szíve és lelkiismerete tiszta és mindig nyugodtan tekinthet saját énjébe.
Boldog az az ember, kinek Istenben van az erőssége, aki nem ingadozik és nem ijed meg, ha megpróbáltatások jönnek reá, aki törni tud és egész lényével szorosan Istenhez ragaszkodik; akit semmi sem képes lesújtani, semmi sem képes elkeseríteni, mert olyan szeretettel szereti Istent, mely mindent legyőz.
Ember, szabadságért kiáltasz? Balga, tekints körül! Semmi és senki, egyetlen csillag sem szabad, minden megváltozhatatlan törvénynek engedelmeskedik. Egyedül Isten szabad.
Semmi sem korlátlan, még a gondolatok sem; mindenütt átvághatatlan határokra találsz, melyeket őrültség erőszakkal áttörni akarni.
Az ember már halálos ítéletével születik.
A születés különbözővé, a halál egyenlővé tesz; a születés fájdalom, a halál megváltás.
Ha tudnád, milyen békét teremt az Istenbe vetett erős bizalom, sohase kételkednél; de a te gondolataid ide-oda csaponganak, miképpen volna jobb ez, vagy az ahelyett, hogy megelégednél azzal, amit Isten rendelt. A leghihetetlenebb kívánságokkal állsz elő, ezt vagy azt szeretnéd és boldogtalan vagy, ha kívánságod nem teljesül; ez önzés, az elégedetlenség gyötrelme. Adj hálát Istennek mindenért, elégedjél meg azzal, amid van; alkalmazkodjál sorsodhoz, ebben bölcsesség rejlik. Ne tépelődjél, ne spekulálj. Bízzál Isten rendelkezéseinek szükséges és jó voltában és légy megelégedett. Szükségtelen kérdezgetned: hogyan cselekedjem jót? Hogyan javuljak meg? Vedd elő az újtestamentumot és kövesd Krisztus igéit, mert a fiú által jutsz az Atyához.
Aki Istent igaz szívvel keresi, az meg is találja.
Gondolj Istenre és bízzál benne, hogy lát téged bensődben; ily módon közel vagy Hozzá.
Van egy bensőleg átérzett élet Istennel, melyhez nem kellenek szavak és külső jelek, melynek azonban az ember legbensejében szilárd alapja van, amelyet nem lehet szétrombolni.
Ó barátom, szentelj a csendes, nyugodt elmélkedésnek és magadbaszállásnak egy-egy pillanatot, akkor hallani fogod Isten angyalainak szárnycsattogásait.
Minél kevesebb ceremóniát fejtesz ki, mikor ájtatoskodol, annál jobb; csak a képmutatók viszik jámborságukat a piacra.
Ha azért mégy a templomba, hogy lássanak, jobb volna, ha otthon maradnál.
Az igazi szeretet szűzies, fél a világ pompájától és a kíváncsi szemektől.
Mindent ki kell próbálni, a hit és a szeretet sem teljes megpróbáltatás nélkül.
Az a legvidámabb ember, kinek egyszer életében nagyon rosszul ment a dolga, de akit Isten kegyelmével újra eláraszt.
A háládatosság testvére a szeretetnek.
Adj hálát Istennek naponként a halálért, örülj az örök életnek, ahol nincs halál.
Keserű az élet, ha megszűnt a szeretet; végtelenül édes, amíg a szeretet tart.
Fátyol takarja az ember szemét, vannak azonban néhányan, kik előtt a szellemvilág nyitott könyv, ezek megmondhatják nektek, hogy miképp történik az átmenet a szellemvilágba.
 Ha minden jól megy és semmi szenvedés sem szorongatja szívedet, könnyű Istenben megnyugodnod és derültnek lenned; de ha gondok nehezednek reád, ha fájdalmat okoznak az emberek, akkor nehéz, de akkor érdem az Istenben való békés megnyugvást megőrizni lelkedben.
Aki a gonosznak szeretettel, a bűnnek erénnyel áll ellen, az az erősebb és az marad győztes az élet harcában; mert a fény szétoszlatja a sötétséget, az igazság megsemmisíti a ha-zugságot.
Isten a jó emberben erősebb, mint a gonoszban a démon. Sokszor úgy látszik, mintha a gonosz tervei sikerülnének, de nem úgy van, mert egy gonoszhoz mindig több más csatlakozik, ezek egymás közt egyenetlenségbe keverednek 	és semmit sem tudnak véghez vinni.
Ha az élet minden körülményei közt így tudsz szólni: "Ha Isten akarja, én is akarom", tökéletes leszel. Igyekezzél ezt a tökéletességet elérni, mert mit sem használ neked, ha Isten akaratának ellene szegülsz; alkalmazkodjál azért ahhoz készséggel s ezáltal sok fölösleges szenvedéstől kíméled meg magad.
Ha azt akarod, hogy lelkedben béke legyen, arra törekedjél, hogy semmiféle kívánságod se legyen; végy köszönettel minden adományt Isten kezéből.
A mohó kapkodás olyan dolgok után, miket nem érhetünk el, elégedetlenséget szül.
Ne engedd, hogy az emberek beszéde bármiféle befolyást gyakoroljon szívedre, legyen az akár dicséret, akár ócsárlás. Az emberek felületes ítélete ne legyen rád nézve döntő; vizsgáld lelkiismeretedet és hagyd ezt beszélni.
Minden segítség Istennél van, mert Ő az ok és a mindenhatóság, egyedül Ő változtathat a dolgokon.
Ne törd fejedet a jövő eshetőségein s ne képzeld, hogy azokon valamit változtathatsz, mert az események Isten rendelése szerint következnek be. Bízzál mindent Istenre, bízzál Benne. Te csak igyekezzél jónak lenni, tartsd tisztán lelkiismeretedet minden bűntől és helyezd Isten kezébe sorsodat.
A rab szabadság után vágyik, a szellem is rab a testben, mi teszi őt szabaddá? Az örökkévaló dolgok szemlélete és az Istennek tetsző élet.
Gyenge az ember Isten felé való törekvésében, a földi élvezetek mindig visszahúzzák Istentől, míg a megpróbáltatások őt ismét visszatérítik Istenhez.
Azért vagytok a Földön, hogy jobb világra érdemesekké tegyétek magatokat, hogy itt kiküzdjétek a mennyországot, nem pedig földi élvezetekért.
Örüljetek a nélkülözéseknek és az élet fáradalmainak, mert akkor nem szeretitek annyira a Földet és könnyebben hagyjátok el, semmint a kéjelgők és tékozlók, kik az élet élvezeteit fenékig ürítették.
Ha látod, hogy elesik valaki, fogd meg és segítsd fel. Tarts lépést sorsoddal, ne szaladj előre, de ne is állj meg. Sohase beszélj azokról rosszat, kiknek arcát csókkal érintetted.
Hány ember táncol saját sírja felett.
Keresd mindenben Isten kezét és csókold meg, ha még oly nagy fájdalmat okoz és büntet is. Isten büntető keze jót akar, azért szeresd ezt a kezet.
Minél egyszerűbben és minél nagyobb csendben szolgálod Istent, annál jobb.
Légy eggyé Istennel; mit törődől aztán a világgal. Gyávaság és bátorság paradox fogalmak és mégis találkoznak némely cselekedetben, mint az öngyilkosságban.
Némely ember bátorságot tanúsít nagy dolgokban, a kicsiségekben pedig gyávaságot.
Megkülönböztetendő a szellemi és a fizikai bátorság. Utóbbi az állatoknál is megvan, de szellemi bátorság csak a nemes, önzetlen ember tulajdonsága.






5. légköri gyűrű 7. szféra

Bemenet a 6. légköri gyűrűbe. Egyedül a Nap befolyása alatt.


Ez a szféra mindazoknak a szellemeknek gyülekező helye, akik a tökéletesség bizonyos fokát már elérték és akiknek a 6. légköri gyűrőbe a bemenetel meg van engedve. Boldog szellemek serege megy fel innen magasabb szférákba, mások testet öltést, küldetést vállalnak a bolygókon és a Földön. Ebből a szférából a legjelesebb szellemek közölnek gondolatokat az emberekkel. A testet öltés innen a Földre mindig nagy áldozat, melyet a szellemek Isten iránti szeretetből hoznak földi testvéreiknek; áldozat, mely nekik a bevégzett munka után a napkörök kapuit, azok boldogságával megnyitja, ahol ők minden testiségtől megszabadulnak.





És most jöjjenek tanítások az eddigiekről:









Az elemi lelkekről

A régi boszorkánykönyvekben és perekben sok szó esik az állat, levegő, víz, tűzlelkekről, melyeket a mágus megidézett és amelyek aztán mindenféle jelenségeket hoztak létre. Ebben sok igazság rejlik. A "Szellem, Erő, Anyag"-ban elmondtuk, hogy az életprincípium a természettörvényt gépiesen követve, lelki princípiummá alakul át. Az életprincípium a mindenséget bizonyos sorrendben élteti. Az éltetés az ősvilágosságból, a mindenség központjából sugárszerűen árad. Az életprincípium e végtelen központból a vibráció (teremtő erő) ereje által forgó mozgásban árad a mindenségre, az étert, a fényt a fluidokat éltetve. Lefelé körben forogva az életprincípium sugárélete saját sugárkoszorúkat képezve, megtörik és megszaporodik, és az anyag éltetése közben megsűrűsödik.
Minden egyes paránynak (atom) megvan a maga éltetése, alakja és kiképződése a szellemitől az anyagig minden ásvány és növényen keresztül. Ez átváltozások élén vezetőkként elsődszellemek állnak. Az ásványok éltetéséből az életprincípiumot a rotáció a növényországba vezeti, ahol öntudatosabb lelki életté fejlődik, mert itt az éltető erők egyenként és fajok szerint fejlődnek ki s megkezdődik az egyesnek leszármazása a másikból. A fluidikus, ásványi, növényi, állati életnek átváltozása egy életbe, képezi azt a belső kapcsot, amely mindent egymáshoz fűz. Sehol sincs elválasztás, hanem mindenütt átmenet, átváltozás. Az életprincípium átváltozik, miközben lelki princípiummá fejlődik.
A szellemek bukása ellentétet, fluidokat, erőket és tulajdonságokat hozott létre ugyancsak az életprincípium által éltetve, mi által a durvább anyagok, a mérges növények, a dühös ragadozó állatok keletkeztek, mint a szellembukás következményei.
A földben és az ásványokban az életprincípium gyermekkorát éli; ha ezen a változaton hatványozódva keresztül-ment, akkor a növényországot élteti, ahol érzékenyebb lesz, érzi a meleget, hideget, világosságot; az élet és halál gyorsabb változásoknak van kitéve. Áthaladva ezen a hatványozó fokozaton is az állatországot éltetve lelki princípiummá lesz, ösztönnel, önfenntartási hajlammal, látással, hallással és ízléssel felruházva. A lelki princípium az állatban közeledik az emberhez, azért az állatok pajkos megölése vétek, a viviszekció (élveboncolás) vadság, bűn az állatok érző lelkei ellen. Az állati testben levő ártatlan léleknek a legkegyetlenebb módon szenvedéseket és fájdalmakat okozni, bűn az Isten és természet ellen. Az embernek nem áll jogában lelkeket ily szörnyű módon kínozni; Isten más, jobb eszközöket bocsátott rendelkezésére tudományos kutatásaihoz. Az állati agy élveboncolása csak ateizmusra vezet és a halhatatlanság tagadására. Olyan dolgokat, melyeket durva emberi kézzel megfogni nem lehet, nem talál meg az ember a megölt agyában.
Miután a lelki princípium az állatországot éltette, az elemek éltetéséhez kezd és elemi lélekké válik. Ezekről az elemi lelkekről már a görögök, egyiptomiak, a gnostikusok és mágusok is írtak.
Az elemi lelkek éreznek, látnak, hallanak, beszélnek; van alakjuk, de nem egyének, hanem éppen csak lelkek, melyek átváltozásra várnak, amely őket egyénesíti; engedelmeskedniük kell a törvénynek, melyhez kötve vannak és nincs szabad akaratuk.
Ezekből az elemi lelkekből alkottak a mondák bányarémeket, tündéreket, hableányokat, kentaurokat, faunokat stb. Az ellentét és a szellembukás még nem vesztette el befolyását az elemi lelkekre, még hozzájuk van tapadva; ettől meg kell őket szabadítani, mielőtt a napkörbe bejuthatnának. A megtisztult elemi lelkek a hat napkörön át mindig tisztultabban emelkednek fel egész az ősvilágossághoz, ahol Isten szeretetével és erejével egyesülve, embriószellemekké teremtetnek. 
Az Isten leheletével, a halhatatlanság ez elemével való összeolvadás, az elemi lelkekből szellemeket teremt; ezért van a szellemnek két lényege: Isten halhatatlan egyénesítő lényege és a lelki lényeg, amely utóbbi a természet halhatatlanságát ábrázolja, ez a férfi és a női fogalom egyben, azaz a duálszellemben egyesülve.
Az ember közlekedhetik az elemi szellemekkel, de kevés tanulságos dolgot fog belőle meríteni. Az elemi lelkeknek kellene tanulni az emberektől, nem pedig megfordítva.
Az elemi lelkek az elemi eseményekben védőleg vagy rombolólag lépnek fel. Ezeknek az erőknek komoly tanulmányozásából sok hasznos dolgot meríthetnének az emberek. Miért tudott Krisztus a szélnek parancsolni, a tengeren járni, kenyeret szaporítani és vizet borrá változtatni? - mert az élet- és lélekelemeket ismerve, azok fölött uralkodott és szolgálatába állította azokat.
Az elemi lelkeket különböző formákban sok ember látta; innen az igazság a mondákban, a mesékben. Mindent az elemi lelkek éltetnek, ők táncolnak a napsugárban, üvöltenek a viharban, sírnak az esőben, nevetnek a havazásban, ők himbálóznak a tenger hullámain, ők mozgatják a Földet, ők ülnek házadban, kertedben, mert ahol elem van, ott az elemnek megfelelő lelkek is vannak.
Az elemi lelkek képezik a légköri gyűrűkben a természeti erőket; ők az éltetői és mozgatói a fluidoknak és gázoknak, melyek a légköri gyűrűkben a természetet képviselik.
A különböző szelek a légköri gyűrőknél az elemi lelkek befolyását jelentik, melyek a bolygók és az állatöv befolyásaival a Földön egyesülnek.
Az elemi lelkek szeretnek zajt ütni és ijesztgetni, durva, kézzel fogható nyilvánulásaikkal beleavatkoznak a médiumok fizikai tüneményeibe és a médiumokat gyakran csalásra csábítják. Jaj annak, kit az elemi lelkek hatalmukba kerítenek!
A Kos, Oroszlán és Nyilas állatövből tűzelemi lelkek jönnek; a Bikából, Szűzből és Bakból földelemi lelkek; az Ikrekből, Mérlegből és Vízöntőből levegőelemi lelkek; a Rákból, Skorpióból és Halakból vízelemi lelkek; a Jupiterből és Vénuszból jó, a Szaturnuszból és a Marsból gonosz; a Merkúrból, és Holdból középszerű elemi lelkek.


A bolygókból és az állatövből származó szellemek és elemi lelkek befolyása a Földre.



Itt csak röviden adjuk elő, hogy a szellemeknek és elemi lelkeknek milyen fluidokra, anyagokra és eseményekre van befolyásuk. Ha a Föld ezeknek a conjunctióknak vagy jegyeknek valamelyike alatt áll, a figyelmes vizsgáló tapasztalni fogja, hogy az itt említett viharok, betegségek és szerencsétlenségek sűrűbben fordulnak elő. Ezeknek a dolgoknak komoly tanulmányozása sok szerencsétlenséget elháríthatna s legalább megtanulnák, hogyan kell védekezni a kártékony szellemektől és elemi lelkektől. Sorra vesszük azokat a hatásokat, melyek a légköri gyűrűkből származnak.

1. gyűrű, 1. szféra. Mars és Skorpió. Vízelem. E szellemeknek és elemi lelkeknek a pusztító déli szélre van befolyásuk. Vízveszedelem, kolera, pestis, érzékiség.
1. gyűrű, 2. szféra. Mars és Vízöntő. Légelem. A szellemek és elemi lelkek az északi szélre vannak befolyással. Hó és fagy okozta veszedelmek, tífusz, láz, búskomorság, pesszimizmus, kegyetlenség.
1. gyűrű, 3. szféra. Szaturnusz és Kos. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek északkeleti szélre hatnak. Lőfegyver által okozott szerencsétlenségek, robbanások, szembetegségek, életuntság, öngyilkossági hajlamosság.
1. gyűrű, 4. szféra. Mars és Kos. Tűzelem. Délkeleti szél. A szellemek és elemi lelkek befolyása tűzvészekre és villámcsapásokra; megcsonkulások, csonttörések, ízületi csúz és köszvény.
1. gyűrű, 5. szféra. Mars és Bak. Földelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása keleti szélre. Légrobbanások a bányákban, tűzhányók kitörése, ártalmas hatásúak a vérre, üsz-kösödés és rákbetegség.
1. gyűrű, 6. szféra. Hold, Bak. Földelem. Nyugati szél. A szellemek és elemi lelkek befolyása nyugati szélre; forróság, aszály, terméketlenség, mellbetegség, álnokság, alattomosság, a csalás minden neme.
1. gyűrű, 7. szféra. Hold és Mérleg. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása ellenszelekre, ciklon, tengeri vihar, víztölcsér (vízforgatag), rothadt anyagok, fogfájás, reuma, süketség.
2. gyűrű, 1. szféra. Merkúr, Bak. Földelem. A szellemek és elemi lelkek déli szelet idéznek elő. Földindulások, dölyf, harag, rögeszmék.
2. gyűrű, 2. szféra. Mars és Ikrek. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása északi szélre, zivatarokra, jégesőre és szívbajokra.
2. gyűrű, 3. szféra. Merkúr, Ikrek. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása keleti szélre; pusztulás, veszekedés, lázadás, tisztátalanná teszi a levegőt és a vért, károsan hat a bőrbetegségekre, vörheny, himlő, kanyaró.
2. gyűrű, 4. szféra. Hold, Mérleg. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása nyugati szélre. Az állatok harapásábó1 és rúgásából származó veszedelmek, mint veszettség, kígyómarás, ló általi levettetés, kólika, vérhas, túlságos hideg vagy meleg.
2. gyűrű, 5. szféra. Merkúr és Vízöntő. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása délkeleti szélre. Veszedelmek tengeren és szárazföldön, görcsök, merevgörcs, hisztéria; ezek alatt a befolyások alatt nem tanácsos hosszabb útra indulni.
2. gyűrű, 6. szféra. Mars, Kos. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása délnyugati szélre; aszály, megsebesülések a nyakon és fejen. Tűzhalál veszedelme. Ha tűzhalált szenvedett valaki, úgy bizonyára e befolyás alatt állott. A köhögés, mely e befolyás alatt keletkezett, nagyon makacs.
2. gyűrű, 7. szféra. Hold, Vízöntő. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása bénulásokra, gutaütésekre, hirtelen halálra. E befolyások flegmatikussá, lustává tesznek.
3. gyűrű, 1. szféra. Merkúr, Skorpió. Vízelem. Déli szél. A szellemek és elemi lelkek az agy idegeire hatnak, migrén, szédülés. Lezuhanás veszedelme szikláról, ablakból, fáról.
3. gyűrű, 2. szféra. Mars, Kos. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása északi szélre. Tűzvész, gyomor-, máj-, és epebajok.
3. gyűrű, 3. szféra. Szaturnusz, Mérleg. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása keleti szélre. Meghűlés, altesti bántalmak, iszákosság, nehéz szülés.
3. gyűrű, 4. szféra. Merkúr, Kos. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása nyugati szélre, agyra, dühöngésre, gépek okozta szerencsétlenségekre.
3. gyűrű, 5. szféra. Hold, Skorpió. Vízelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása délkeleti szélre. Veszedelmek a tengeren, áradások, vízbefulladás veszedelme, vízkórság.
3. gyűrű, 6. szféra. Hold és Ikrek. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása délnyugati szélre. Orkánok, bárgyúság, zavartelméjűség, görcsök.
3. gyűrű, 7. szféra. Jupiter, Bika. Földelem. Most már a jó szellemek és elemi lelkek befolyása következik: Tisztító szelek, gyógyító fluidok.
4. gyűrű,1. szféra. Vénusz, Bika. Földelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása déli szélre, termékenységre, gyógyító hatású a fejre és agyra. Mindenben jó fordulópont (krízis).
4. gyűrű, 2. szféra. Hold (itt semleges és tétlen), Oroszlán. A tűzelem jó jegye. A szellemek és elemi lelkek befolyása északi szélre; tiszta levegő, álom, életerő, a gyomorra jóté-konyan hat.
4. gyűrű, 3. szféra. Jupiter, Rák. Jó vízelem. Nyugati szél. A szellemek és elemi lelkek befolyása szerencsét hoz a vízi utazásoknál és a vízi munkálatokban. Ezek a befolyások jótékonyan hatnak a szívbajokra. Jó kedvet és életvidámságot hoznak.
4. gyűrű, 4. szféra. Jupiter, Oroszlán. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása keleti szélre.
Ezek a befolyások erősítőleg hatnak az idegekre, elűzik a melancholiát és napfényes időt hoznak.
4. gyűrű, 5. szféra. Vénusz, Halak. Vízelem. A szellemek és elemi lelkek befolyása termékenységre. Védik a szerelmeseket, boldog házasságot és szerencsés szülést hoznak.
4. gyűrű, 6. szféra. Jupiter, Ikrek. Légelem. A szellemek és elemi lelkek befolyást gyakorolnak a melegségre, expanzív erőre, a mell és a hátgerinc szerveire; e befolyások segítenek az elvesztett dolgok megtalálásában, mint a manók a mesében, ezek kiengesztelőleg és javítólag is hatnak.
4. gyűrű, 7. szféra. Vénusz és Nyilas. Tűzelem. A szellemek és elemi lelkek hatása az akaraterőre. Védelem minden veszélyben, segítség a halálban.
5. gyűrű. Itt megszűnik minden légzavar. Ebből a gyűrűből magnetizmus és villamosság hat a Földre egyesülten a jó bolygóbeli szellemekkel és elemi lelkekkel. A 6. és 7. gyűrű főleg az emberiség szellemére hat, az ezelőtti gyűrűkből az erők leginkább a testre és természetre hatnak.
5. gyűrű,1. szféra. Jupiter és Bika. Az értelemre hat. Segítség, ha háború veszedelme fenyeget.
5. gyűrű, 2. szféra. Vénusz, Rák. Az akaratra hat, lélekjelenlét és bátorság.
5. gyűrű, 3. szféra. Nap és Oroszlán. E szellemek és elemi lelkek a lángészt, a tehetségeket és a szerencse javait hozzák a Földre. E befolyások alatt született ember vagy híres lesz, vagy szerencsefia.
5. gyűrű, 4. szféra. Vénusz és Szűz. Az erkölcsre hat, emberszeretet, szüzesség, összhang és zene.
5. gyűrű, 5. szféra. Nap, Nyilas. Hat a jámborságra, költészetre, írásművészetre és a békére.
5. gyűrű, 6. szféra. Jupiter, Halak. A festészeti, szobrászati, építészeti és iparművészeti tehetségekre hat.
5. gyűrű, 7. szféra. Itt egyedül a Nap uralkodik béke, igazság és szeretet szellemeivel és tiszta elemi lelkeivel.
6. gyűrű. E gyűrű szféráin keresztül csak a Nap és Jupiter szellemei hatnak a Földre éspedig az első szféránál hit által, a 2.-on szeretet, a 3.-on át remény, a 4.-en türelem, az 5.-en bizalom, a 6.-on könyörületesség, végül a 7.-en át béke által.
Az elemi lelkek ebből a gyűrűből a következő sorban hatnak: 1. szféra: fényelemi lelkek, 2. szféra: földelemi lelkek, 3. szféra: légelemi lelkek, 4. szféra: növényelemi lelkek, 5. szféra: vízelemi lelkek, 6. szféra: tűzelemi lelkek, 7. szféra: házi lelkek.
Következik a 7. gyűrű, az a hely, amely a Földet a Nappal csak jó befolyások útján köti össze.






Az elemi lelkek együttes testet öltése az emberi testben

Ez egyike e könyv legfontosabb fejezetének. Itt a médiummal előtte egészen új tudományt ismertetünk meg.
Azt már tudjuk, hogy az életprincípium lelki princípiummá és ez elemi lélekké fejlődik, melynek vannak ugyan lelki tulajdonságai, de nincs egyénisége. Miután ezek az elemi lelkek a törvényes és előszabott tisztulási és kiképzési fokot elérték, egyesülnek, mint lélekelemek az ősvilágosságban a Teremtő leheletével, hogy embrió-duálszellemekké váljanak.
A szellemben Isten e lehelete a halhatatlanságot, az egyén akaratát, a lélekelem pedig az elfogadó szülőt, anyját képezi ezeknek az adományoknak. Az ember a Földön halhatatlansága, szelleme által Isten képe, lelke által pedig a természet képe. A szellemi elem egyúttal a férfi, a lelki elem a női princípium; ez a bensőleg egyesült duálszellemeknél: tökéletesség és egység. Ezért a férfi és nő, mint bukott, szétvált duálszellem tökéletlen, nincsen egyensúlyban. 

A "Korán" azt mondja, hogy a nőknek nincs halhatatlan lelkük; ez teljesen téves nézet. Asszonyok és férfiak, mindketten halhatatlan szellemek. Isten a teremtő és atya, a lelki elem az elfogadó és anya; itt a férfi és női princípium eggyé lett és bensőleg egyesült a duálszellemben. Az egyik feltételezi a másikat. Egyik sem lehet tökéletes a másik nélkül.

Ha a szellem emberré lesz, akkor testesült vele idegszellemében és fluidjaiban az elemi lelkek hét faja, melyet egész életén át magával hord és amelyet uralnia és képeznie kell. Ez a hét elemi lélek: a fény, levegő, föld, növény, víz és házi elemi lélek. Ezek a következő módon hatnak az emberre:
1. Fényelemi lelkek a szellemi tulajdonságokra és a látásra.
2. Levegőelemi lelkek a lelki tulajdonságokra és a hallásra. 
3. Földelemi lelkek a testre és az ízlésre.
4. Növényelemi lelkek a hajra és a körömre és mindenre, ami növényi az emberben, meg a szaglásra.
5. Vízelemi lelkek a kipárolgásra és az emberben levő vízanyagokra és a tapintásra.
6. Tűzelemi lelkek a vérre és az akaraterőre.
7. Házi elemi lelkek az ösztönre és az ember külső életére. 

Ennek, az emberben, vele együtt testet öltött hét elemi léleknek, mindegyike a saját elemeire hat. Az ember ezek által lelki tüneményeket tud létrehozni, mert az elemi lelkek alakot ölthetnek, mint pl. a másodén; a kísértet jelenéseknél ,és kopogtatásoknál, általában minden fizikai és pszichikai tüneménynél elemi lelkek is szerepelnek.
 Az olyan embereken, akik inkább lelki és testi életet élnek, a szenvedélyek, azaz a lelki elemek és az érzékek, azaz a testi elemek uralkodnak.
Ellenben az olyan emberek, kik inkább szellemileg élnek, uralkodnak ezek felett a lelki elemek felett. A test gyönyörének lehetne nevezni ezeket az együttesen testet öltött lelki elemeket, melyeken az embernek uralkodnia kell. Az ember hármas lény: szellem, lélek és test; vagy tízes, ha a háromhoz, a hét elemi lelket hozzászámítjuk. A halálban a szellem leveti magáról a testet és a lelki elemek segítségével körülötte lelki test vagy idegszellem képződik. A jó szellem nemcsak önmagát, hanem lelki elemeit is megtisztította, a gonosztól megszabadította, nevelte és azok vele együtt hagyják el a földi életet, hogy magasabbra fejlődhessenek. A gonosz szellem ellenben megsűríti lelki elemeit, nem tud tőlük, miknek rabszolgája volt, szabadulni; ő megkötözött szellem, a Földön hagyja lelki elemeit, mint valami kísértetet. 
Ezek által a kísértetek által fizikai szellemjelenések, gipszlenyomatok, szellemfotográfiák, mindenféle zaj és lárma idézhetők elő a szellemek és emberek kívánságára és parancsára.
A meghaltnak ez az árnyképe vagy lelki eleme addig marad a Földön, amíg a törvény által megragadva, az átváltozások egy új ciklusába nem kerül és így a földtől elválik.
Vizsgáljátok a szellemeket, mondja Krisztus és ez nagyon fontos kijelentés; minden spiritistának jól meg kellene jegyezni és szigorúan megvizsgálni, vajon szellemtől származnak-e a közlemények vagy elemi lélektől, mert mindkettő tud nyilatkozni. A szellemek az igazságot közlik, magasztos nyelvezetben, fényt és szeretetet árasztva; az elemi lelkek hazugságot, hamis nevek alá rejtőznek, tehát csalnak, zajt és lármát ütnek

E visszamaradt lelki elemeket az emberek tetteinek is nevezhetjük, melyek utánuk még továbbélnek; áldást hoznak ezek a jónál, kinek lelki elemei a jó szellem szándéka szerint, akihez tartoztak, még tovább működnek; átkot hoznak ellenben a gonosznál, minthogy tovább folytatják gonosz hatásukat az emberek kárára. A jónak a halál boldogságot és az embereknek áldást hoz; a gonosznak gyötrelmet és átkot az embereknek, mely gyakran nemzedékekre kihat.
A jó és magas szellem is megjelenhetik a Földön lelki elemek által, ha arra szükség van a jó szolgálatában, mint jóra íntő vagy mint hírnök, de sohasem emberi kényszer következtében; mert a magas és jó szellem nincsen az ember szavának vagy akaratának alárendelve, ő egyedül az isteni törvénynek engedelmeskedik.


A 6. légköri gyűrű 7 szférájával

Az 1. szférát a Nap uralja. Csak tiszta, jó szellemek vannak itt, kik a napelemeket maguk körül gyűjtve, azokat vezetni vannak hivatva. Ez a szellemi vezetők szférája, kik főmozgatói a szellemi kinyilatkoztatásoknak és a pszichikai tüneményeknek; itt vannak a tiszta médiumok vezetői. E szférában a fényelem uralkodik a fényelemi lelkekkel.
2. szféra. Itt a Jupiter uralkodik és a szeretet szellemei, hivatásuk a duálokat összehozni, égi házasságot kötni, az isteni és szellemi szeretet magjait vetni el a Földön. Ez a földelem és a földelemi lelkek szférája.
3. szféra. Itt a Nap uralkodik és a hit szellemei, kik Istenért harcolnak; ezek a szenvedésben és a kétségbeesésben a vigasztalás valóságos angyalai, Isten erejének a szellemei. Levegőelem és levegőelemi lelkek.
4. szféra. A Jupiter uralkodik és a remény szellemei, kik az embereknek váratlanul segítséget hoznak; ezek valóságos csodaszellemek, kik a betegségeket meggyógyítják, örömöt és boldogságot hoznak a Földre. Növényelem és növényelemi lelkek.
5. szféra. A Nap uralkodik és a jóság és könyörületesség szellemei, kiengesztelik a gonoszt és nem kárhoztatják. Itt a szerencsétlen vigaszt, a hontalan nyugalmat lel, a szegényt felüdítik és felruházzák. Vízelem és vízelemi lelkek.
6. szféra. A Jupiter és az ész szellemei uralkodnak. E szellemeknek nehéz feladat a Földre menniük, ahol nem szívesen hallgatják őket; mert csak az az értelmes, aki ment minden előítélettől. Ezek a szellemek gyakran büntetést, fenyítést visznek a Földre. Tűzelem és tűzelemi lelkek.
7. szféra. A Nap uralja. E gyűrű minden szellemének gyülekező helye, ahol a szellemeket szétosztják. Sokan a 7. gyűrűbe, mások misszióútra mennek. Ebből a szférából minden egyes testet öltés az Isten iránti szeretet műve.


A 7. légköri gyűrű 7 szférájával

Az 1. szféra: A duálok újra találkoznak, megismerik egymást és együtt mennek a napkörbe, hogy az utat mind a hat napkörön át az ősvilágosságig megtegyék, ahol azután végre a duálok őseredetüknek megfelelően egyesülnek.
Ez a szeretetre nézve a boldogság szférája, mert a szellemek itt felismerik egymást.

2. szféra: Családi egyesülések. Itt mindazok a szellemek találkoznak, kiket nem testi, hanem szellemi szeretet fűzött össze. Mindaz a szeretet egyesül itt, mely önzetlen, hű és tiszta volta Ez a szellemek egyesülésének a szférája, kik a Földön a szellem igaz szeretetével testvéresültek, akiket önzetlen szeretet fűzött össze. A hús törvénye itt teljesen megszűnik. A földi szülői, testvéri, gyermeki viszony itt teljesen megszűnik, ha csak a test fűzött össze benneteket és nem voltatok rokon szellemek; egyedül a szellemi szeretet egyesíti a szellemeket családokká.

3. szféra: Oktatási szféra. A tanulásnak soha sincs vége. Magasabb szellemek a napkörökből tanítják itt azokat a szellemeket, akik előkészülnek az 5. napkörbe való belépésre.

4. szféra: Az igazak és a jók szférája, akik még egyszer, mielőtt a napkörbe lépnének, a Földön missziót vállalnak.

5. szféra: Védőszellemek. Ebből a szférából kap mindenki, aki a Földön születik védőszellemet, akinek őt vezetnie kell.

6. szféra: Itt vannak mindazok a szellemek, akik mint embriószellemek csak kis botlást követtek el, akik e botlásukat a Földön rövid inkarnációban, gyermekekként levezekelték; azért ezt a szférát a gyermekek, az angyalok szférájának is nevezhetjük. Mindazok, kik hétéves koruk előtt meghalnak a Földön, ide jutnak, éppen úgy a halvaszületett gyermekek és a koraszülöttek is.

Eliz szellemének, a médium nővérének nyilatkozata, ki két és fél éves korában halt meg
Valamely gyermek halála, akiről azt gondoljuk, hogy élni van hivatva, az emberek előtt kegyetlennek és természetellenesnek látszik. Miért kell a zsenge életnek kialudnia, melyen a szülők oly nagy szeretettel, a legszebb reményekkel eltelve csüggtek? Meg tudod nekünk magyarázni, kedves Eliz, miért kellett neked oly korán elhagyni a Földet?

Eliz: "Azért haltam meg oly korán, mert csak egy kis bűnért kellett a Földön vezekelnem, és mert korai halálomnak anyám szívét szorosabban kellett Istenhez fűznie. Anyám végtelenül szeretett, halálom nagy fájdalmat okozott neki; ha azután engem keresni akart, az égre kellett tekintenie és Istenhez imádkoznia. "Ott van gyermeked'"- mondja neki a benső hang, ott Istennél, ahol egykor ismét megtalálod. Én vagyok a mágnes, ki őt Istenhez vonzza. Fiatal, gyermekded szellem vagyok és a paradicsomban, azaz abban a világban, ahol nevelkedtem, engedetlen voltam s emiatt a jóságos Isten a Földre küldött, ahol büntetésemet levezekeltem.


A testet öltés már magában büntetés. Itt csak anyámat és testvéremet, a médiumot várom meg, s aztán ismét visszamegyek az én paradicsomomba; jó atyámat már üdvözöltem a szellemvilágban. A testet öltést éppen e szüléknél jelölték ki számomra, s én szó nélkül engedelmeskedtem, mert nem akartam másodszor is engedetlen lenni. A születés és a halál bizonyos érettséget kölcsönzött szellememnek. Halálom után, midőn a médium született, azzal a feladattal bíztak meg, hogy őt egész életén át védjem; mert mikor meghaltam, anyám már a szíve alatt hordozta őt. Nem kis feladat ilyen védőszellemnek lenni; nagy felelősséggel jár és nagyon hűnek és ébernek kell lennie, míg végre védencének szellemével Istennek beszámolva elmondhatja: "Uram, Istenem, itt vagyok gyámoltommal együtt, kit gondjaimra bíztál!"
Sok olyan fiatal szellem, ki mindjárt a paradicsomban vétkezett, jön ide azzal a rendeltetéssel, hogy a Földön testet öltve gyermekkorban haljon meg, ezt aztán kis angyalkának nevezik. Ez a szféra a Föld minden gyermekszellemének a gyülekezési helye; innen azután kiképeztetésünk és nevelhetésünk végett a napkörökbe megyünk.

Ezek közül a fiatal, testet öltött szellemek közül sokan már az anyaméhben meghalnak, minthogy a testet öltés magában elég büntetés volt rájuk nézve. Ezek azután ismét tiszta gyermekded szellemek lesznek és nem, mint az emberek mondják, örökre elkárhozott, hontalan lelkek; mert a jóságos Isten nem rendelkezik önkényűleg a szellemek és lelkek felett, minden az ő akarata szerint, egy magasabb cél érdekében történik, amit az emberek nem tudnak. Minden, ami az anyaméhben az emberformát éltet, a halhatatlan szellemből jő. A halva született gyermeknek és az aggastyánnak szelleme, minden, ami született és meghalt, Istené.


7. szféra: Ez a bemenet a 6. napkörbe, megválás mindentől, amit Földnek vagy bolygónak hívnak. Nemcsak a szellemek, hanem az elemi lelkek is keresztülmennek a légköri gyűrűk hét változatán és azután a napkörbe is, hogy majd mind a hat napkörön át az ősvilágosságba, Istenhez jussanak.
A szellemek hivatása, hogy az elemi lelkeket ezeken a fokozatokon keresztülvezessék és kormányozzák. A szellemek az ősvilágosságban elérik duálegyesülésüket és tökéletességüket, belépnek a szent Háromba, mint szentlelkek. Az elemi lelkek elérik az ősvilágosságban embrióduálszellemekké teremtetésüket, jobban mondva felébredésüket, Istenbe való olvadásukat, egyénülésüket.

Ágoston: Kedves tanítványom! Most már a célhoz értünk! Immár tudod, mi vár rád, azt is tudod, hogy minden ember bukott szellem, kinek vezekelnie és feladatát be kell töltenie a Földön. Tudod, hogy senki sem kárhozik el, tehát te se kárhoztass senkit. Ismered a hatalmakat, melyek téged rosszra csábítanak és azokat is, amelyek jóra ösztönöznek; menj fiam, lépj a törvény útjára, mely azt parancsolja:
Szeresd Istent mindenek felett és felebarátodat mint önmagadat



