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Grigorij Grabovoj Tanítása a Szellemről

2003. augusztus 23.

Még egyszer üdvözlök mindenkit.
Mai foglalkozásunk témája: A Szellemről szóló Tanítá-

som. Tanításom más fejezeteivel összevetve elsőre az tűn-
het szembe, hogy A Szellemről szóló Tanításom elsősorban 
azt az egyidejű, szinkron cselekvést vizsgálja, amikor az 
Egyisten, a Teremtő Szelleme és az emberi Szellem egy 
időben cselekszik. Ez alapvetően a közös, egységes cselek-
vés szintje. A Szellem fogalmának értelme szerint ugyanis 
tudati szinten nem lehet azonnal, tökéletesen elválasztani 
egymástól a kettőt. Így hát A Szellemről szóló Tanításom 
első része főként a Teremtő Szelleme és az emberi Szel-
lem közös cselekvéseinek folyamatát tárgyalja. Emellett ne 
feledjük, a Teremtő Szelleme egyúttal az Egyisten Fizikai 
Testének Szelleme is.

Esetünkben, amikor az Egyisten Fizikai Testéről be-
szélek és a Szellemét vizsgálom, akkor azt, ami az ember-
nél a hallás, látás, szaglás, tapintás folyamataként, vagyis 
alapvetően érzékelési folyamataként jelentkezik, azt az 
Egyisten Fizikai Testének fogalma egyesíti. Gondolkodás-
ra például az Egyisten Fizikai Teste a Lelkét használja. 
Nézzük most ezt, a gondolkodás folyamatát, az érzékelés 
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példáján; mondjuk azt a lehetőséget, hogy a távolból, 
száz kilométerről érzékeljük kezünkkel a jég hidegét. 
Közelebb kerülünk vizsgálódásunkkal Istenhez, ha arra 
keresünk választ, miként viselkedik az adott helyzetben 
az Egyisten Fizikai Teste: Lelkével kezd gondolkodni. Azt 
látjuk, hogy Isten számára nincs különbség az itt és az ott 
lévő dolgok érzékelésében, ezért lehet egyszerre itt és ott 
is. Egyébként ez nagyon fontos gyakorlati mechanizmus, 
mely segítségünkre van a teleportálásban, például egy ko-
rábban eltávolított szerv áthelyezésében. Konkrét, létező 
gyakorlat. Lám: a Szellem cselekedeteit kezdtük vizsgál-
ni, s máris egy technológia birtokába jutottunk.

Az Egyisten Fizikai Teste itt most szabályként, kánon-
ként szolgál. A Lélek: az Egyisten Fizikai Testének gon-
dolkodó területe. Sőt, Isten Lelke itt található, miközben 
ezzel szinte egyidejűleg jön létre maga a terület. Tekint-
sünk kissé mélyebben a gondolkodás fogalmába. A gon-
dolkodás és a Lélek szavak gyökerei azonosak.1 Ha tovább 
elemezzük a szavak kapcsolatát, azt látjuk, hogy Isten és 
az ember Szellemi területe egyaránt a fizikai testben ta-
lálható, mely a Lélek cselekedetének köszönhetően nyert 
anyagi formát. Az életben tehát van olyan tér, ahol a Lé-
lek cselekedete – a fizikai test. A cselekedetet közelebbről 
szemügyre véve kiderül, hogy az egész környező Világ 
átszellemültté válik, mert fizikai testünk is jelen van az 
adott helyen.

Amikor valami konkrét irányító folyamatra akarjuk 
kiterjeszteni hatásunkat, például gyógyításra, vagy egy 
esemény irányítására, azt tapasztaljuk, hogy az Egyisten 

1 Lefordíthatatlan egyezés: a lélek oroszul dusa, gondolkodni pedig 
dumaty – a tő ugyanaz. (a fordító)
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Fizikai Testének cselekedete és a mi Szellemünk cseleke-
dete az adott esetben egy és ugyanaz. Figyeljék meg, szán-
dékosan nem vonok határt az Egyisten Fizikai Testének 
területe és a mi Szellemünk területe közé. Visszaolvasva 
a mai foglalkozáson elhangzottakat, bárki meggyőződhet 
erről. Sőt, egyszerűen csak a Lélek tevékenységének útjá-
ról beszéltem; a Lélekről, mely egyesíti Isten Szellemét és 
a mi Szellemünket. Voltaképpen a Lélek cselekedetével 
mutattam meg az utat, ugyanakkor szavakba is öntöttem, 
vagyis a szavak a Lélek cselekedetében nyilvánulnak meg.

Tüzetesebben szemügyre véve a folyamatot azt látjuk, 
hogy az átszellemült szó – Isteni Fénnyel telített ige: ima, 
vagy Isteni segítség kérése a gyógyuláshoz, valamilyen 
cselekedethez. Belső, személyes imáról beszélek. Ez te-
remt szétszakíthatatlan kapcsolatot Istennel. Isten az, aki 
ad, és Isten, az Isteni Szellem egyesült a kérést intéző, Is-
tenéhez forduló ember Szellemével. Tehát ha az Egyisten 
Fizikai Testéhez közeledünk, az Szellemi szinten átszel-
lemítést eredményez. (Figyeljék meg, itt is az információ-
közlés hullámelvét használom.) Az átszellemítés tárgya, 
más szavakkal a cselekedet átmeneti szintje: valamelyik 
információs objektum. Például, Isten számára az ember. 
Az ember számára az, amit éppen csinál a kezeivel, vagy 
amin éppen tűnődik.

És itt jönnek képbe az első megkülönböztetések: miben 
is különbözik az adott esetben Isten és ember a szellemi 
megismerés szintjén, A Szellemről szóló Tanításomban 
néha azt mondom: nézzünk most bele Grigorij Grabovoj 
Tanításába a Szellemről; most pedig, ha úgy fogalmazok, 
nézzük most Grigorij Grabovoj Tanítását, mondjuk, a Lé-
lekről, akkor szavaimmal máris választóvonalat húztam 
Szellem és Lélek közé.
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Különböző összefüggésekben merülnek fel tehát e fo-
galmak: Lélek, Szellem. Optikai síkra fordítok: így miként 
jelentkeznek az eltérések? Milyen a Lélek, s miben mások 
a Szellem jellemzői? Például a Szellemre inkább jellemző 
a mozgékonyság, míg a Lélek stacionáriusabb jellegű. Ha 
a végtelent fürkésszük vele, a Lélek fényes kék színben ra-
gyog; a Szellem pedig, ha Szellemünkkel tekintünk a vég-
telenbe – a Szellem rózsaszín sugarat vetít. A különbségek 
tehát nagyon is határozottak, ráadásul egyetemes érvé-
nyűek, mindannyiunknál ugyanúgy jelentkeznek.

Most az következik, hogy rámutassak a különbségek-
re az emberi Szellem és Isten Szelleme között. Elsőként 
azokat a jellemzőket kell vennem, melyek alapján legin-
kább elkülöníthetők. Az első lehetőség: a cselekedetben 
megnyilvánuló különbség. Az ember cselekedeteinek kö-
vetkezménye: szellemi vagy testi munkája, annak ered-
ménye. Isten tevékenységének eredménye viszont ember 
is lehet. „Lehet”. Mint ahogy lehet fa, növények, sok más 
dolog. Itt kerülünk először a szubmolekuláris szintre. 
„Lehet”: e fogalom a gázmolekulák mozgásának egyfajta 
kaotikus spektrumát jelöli; vagy szélesebb kitekintéssel, 
a Világmindenséget tekintve: a látható törvényszerűsé-
geket, optikai törvényszerűségeket és továbbiakat. Ha 
a közeli, molekuláris szintet összevetjük a távoliakkal, 
a csillagok közti mérhetetlen távolságokkal, azt tapasz-
taljuk, hogy azok mozgása is lehet ugyancsak rende-
zetlen, azaz hasonló a molekulák Brown-féle kaotikus 
hőmozgásához.

Érzékelésünkben tehát, melyet a molekuláris szinthez 
képest nevezhetünk makroérzékelésnek, a nagy testek 
mozgása egybeeshet a kis testek mozgásával. Vagyis Is-
ten a tökéletesen kaotikusnak tűnő feltételek közepette is 
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rendszert teremtett, mégpedig teljesen egyértelmű rend-
szert. Bizonyos értelemben, a logikus érzékelés síkján, 
egyensúlyban lévő rendszernek tűnik. Az egyensúly kife-
jezést itt most nem fizikai értelemben használom, hanem 
az emberi érzékelés szemszögéből nézve: van ugye a tér, 
az anyagnak vannak bizonyos mozgásai, s ezt mi egyen-
súlynak, állandóságnak érezzük.

Végül az derül ki, hogy a nehézségi erő, mely az ember 
mozgását alakítja a Földön: ez az a pont, mely egyesíti az 
emberi Szellemet Isten Szellemével, csak a Föld anyagi 
szintjén kívül. Tehát egyesült Szellem. Mondjuk, vegyünk 
egy pontot a sztratoszférán túl, 500 km földfelszín feletti 
magasságban (ez már több, mint a sztratoszféra határa); 
látjuk, miként alakul itt a nehézségi erő. E pontban Isten 
és ember Szelleme egységet alkot.

Vizsgálgatjuk Naprendszerünk folyamatait, a különfé-
le távoli bolygók mozgását, esetleges gyűrűiket. Például 
a Szaturnusz gyűrűit. Vagy nagyobb, bolygó jellegű kép-
ződményeket, mint a Jupiter körül keringő holdak. Né-
melyik bolygón jól megfigyelhetjük, hogyan néz ki anyagi 
szinten egy tárgy külső körvonala.

Következő lépés: szeretnénk tudni természetesen azt 
is, hogyan vehetjük hasznát a tudásunknak. Hiszen eddig 
inkább csak figyeltem a valóságot, ugye? Csakhogy az irá-
nyítás lényege, hogy mire használhatjuk a tudásunkat, az 
az, hogy amikor valakit meg akarunk gyógyítani, elegen-
dő egyszerűen azt megnézni, hogy Isten Szelleme ott az 
ember teste mellett hol, melyik pontban nem érintkezik 
megfelelően az emberrel, hol szakadt meg a kapcsolat. És 
most nem az auráról beszélek, meg nem is a különféle 
energiamezőkről. A Szellem konkrétan megnyilvánuló 
optikájáról van szó – ami az embert alkotja.
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Folytatva a Szaturnusz gyűrűinek példájával, ha az 
irányítással azt szeretnénk elérni, hogy a többi bolygó, 
például Földünk, biztonságban legyen a Szaturnusz gyű-
rűjéről esetleg lerepülő anyagcsomótól, elegendő gondo-
latban hatást gyakorolni a gyűrűre, a Szaturnusz külső 
gyűrűire, és ezzel a Föld biztonságba is kerül tőle. Így meg 
is találtuk a kölcsönhatásban a kapcsolatot azzal, ahol 
a Szellem fizikai anyaggá változik, konkrét fizikai anyag-
gá. Már csak ezért is ilyen A Szellemről szóló Tanításom 
szerkezete, a fejezet felépítése, mert az átalakulás eleme 
meglehetősen gyors, a szempillantásnyi idő alatt lezajló 
folyamatokat pedig gyakran érzékeljük kifejezetten anya-
gi jellegűnek. Vegyük például az asztalt! Isten számára 
az asztal is villámgyors folyamat, azaz Isten gyakorlatilag 
minden pillanatban mindent újrateremt. Ezért is van az, 
hogy az Ő számára a dolog azonnali, villámgyors, mi vi-
szont állandónak látjuk. Vagyis ha a Szervezés Isteni sík-
jára lépünk, például Isten alkotta fizikai testünkkel, azaz 
a szemünkkel nézzük, akkor a folyamatok szigo rúan 
anya ginak tűnnek.

Felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan is teremtsük 
meg a saját testünket szellemi alapon? Itt a fordított elv 
érvényesül: arról a területről kell néznünk, ahol Isten 
Szelleme és az emberi Szellem egy. Ekkor fordított struk-
túra képződik, azaz az ember fizikai teste. Tehát ha az 
ember fizikai testét akarjuk megteremteni Szellemünk 
területén, annak első eleme az a terület, ahol Isten és em-
ber Szelleme egyesülten van jelen. Itt most az Egyetlen 
Istenről beszélek, aki Egységes Fizikai Testtel bír; mert 
ugye tárgyalhatnánk a kérdést a minden Létezőt Terem-
tő Istenre vonatkoztatva is, csak tudati érzékelési szint-
nek tekintve. Tovább vezetve azt kapjuk, hogy az emberi 
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Tudat képes mindent általánosítani. Tehát szellemi ala-
pon sok elemet érzékel az ember, Szellemében pedig az 
összes elem egységet alkothat. Míg ha Tudatunkkal az 
egyes elemeket különálló részecskéknek érzékeljük is, 
szellemi szinten, mint látjuk, az összes elemet egyetlen 
szellemi üzenetként észlelhetjük, mintegy a külső Világ 
szellemi üzeneteként.

Ebből az következik, hogy nyugalmi helyzetben szel-
lemi állapotunk a valóság összes tárgyához viszonyítva 
körülbelül egyforma. Amikor viszont reagálunk valamire, 
akkor a Szellemünk inogni, mozogni kezd, emocionális 
állapotba kerül. Ekkor kezdjük először érezni a testünket. 
Vagyis amikor nyugalomban vagyunk, olyankor a testünk 
nem lép úgymond „szoros” kölcsönhatásba semmivel (itt 
ezt hangsúlyoznám, hogy „szoros”), nem kapcsolódik be 
a testérzékelés folyamatába. Akkor kezdjük érezni testün-
ket, amikor Szellemünk belülről megvilágítja, ám immár 
a Lelkünk számára. Vagyis ilyenkor a testünk ott kezd lét-
rejönni, ahová nézünk.

Következésképpen, a fizikai test a Lélek cselekedete 
a fejlődés terén, a Lélek kivetülése a külső Világba a meg-
ismerés és a törekvések szellemi rendszerén keresztül. 
Így már jól érthető a szerkezete is: kezd minden szervünk 
önálló szerv lenni, ugyanakkor olyan szerv is, mely egy 
bizonyos pontból vette kezdetét: az összes csomópont-
rendszer az örökkévaló struktúrához, a Lélekhez kötő-
dik. Az előbbiekben azt mutattam be, hogyan teremthető 
meg fizikai testünk, Szellemünknek a Világunk fejlődésé-
re irányuló cselekedetével; tehát ahhoz hasonlóan, ahogy 
az Egyetlen Teremtő Isten is cselekszik.

Amikor ezt kezdtük tárgyalni, azzal kezdtem, hogy 
a folyamatot úgy tekintem, ahogy az ember érzékeli Istent: 
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hogy az ember érzékelheti őt Teremtő Istenként, de nem 
feltétlenül csak az Egyisten Fizikai Testében. Ebből kiin-
dulva azt kapjuk, hogy Szellemünk lehetővé teszi az érzé-
kelésünk kiterjesztését, kivetítését; vagyis Isten különféle 
jelentéseiben nyilvánulhat meg: mint az Egyisten Fizikai 
Testében, vagy Mindenütt Jelenlévő Istenként, de nem 
feltétlen látjuk egy konkrét helyen, konkrét emberként. 
Hogy egy konkrét ember személyében meglássuk Istent, 
ahhoz épp ellenkezőleg az kell, hogy magának Istennek 
a szemével lássuk Istent. Ehhez azt is tisztáznunk kell, 
mit is jelent számunkra Isten fizikai szeme. Először is, 
ugyanazt, mint a miénk, mert Isten Fizikai Teste meg-
egyezik a hétköznapi ember megszokott fizikai testével; 
csak ideológiailag fejlettebb, voltaképpen még emberibb. 
Isten szintje kell legyen a maximális szint, az etalon.

Az etalon fogalma az, amit érzékelünk, például fizi-
kai szemünkkel, testünkkel is, ám azt szeretnénk, hogy 
tulajdonságai a lehető legjobbak legyenek. Most kicsit 
megint bonyolultabb rész következik, mert összehason-
lító módon fogalmazom meg az ismereteket, például 
a Szavak, az Ige Fényéből következő ismereteket. Amikor 
úgy látjuk, hogy ez az etalonrendszer, vagyis világnézet, 
gondolkodásmód, érzékelésmód, tehát amit az észlelt 
dolgokkal tenni szeretnénk – például ha a kertet nézve 
azt látjuk, hogy meg kellene locsolni a virágokat: ilyenkor 
látásunkkal is érzékelünk, de Lelkünk cselekedetével is. 
Először természetesen a szemünkkel. Nos, a látás műve-
letének és a Léleknek az összekapcsolódása, vagy a Lélek 
és a Szellem összekapcsolódása, ez szüli az emberi cse-
lekvést. A keretei, a feltételek onnan származnak, hogy 
Isten ilyennek rendelte el ezt a tevékenységet, pontosan 
az ember fejlődése érdekében. Meg hogy ne kövessünk 
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el hibákat: ne betegeskedjünk, tudjunk irányítani céljaink 
érdekében. Ezért adta nekünk Isten a lehetőséget, hogy 
saját szemünkkel is lássuk Őt. S ezzel már el is jutottunk 
oda, hogy a szemünk, amivel láthatjuk az Egyisten Fi-
zikai Testét, az szellemi alapon lett kialakítva, tehát az 
Egyisten Fizikai Testét a Szellemünkkel látjuk. Amikor 
a Szellemünkkel nézünk, bármilyen távolságra ugyan-
olyan jól látunk, mint ahogy a fizikai látásunkkal is, an-
nak megszokott határain belül.

Ez egy nagyon erős mechanizmus. Lehetővé teszi az 
irányítható tisztánlátást, az irányító tisztánlátást, me-
lyet mi magunk irányítunk optikai berendezésünkkel az 
észlelés során. Ez tehát az irányítható tisztánlátás. Ezért 
amikor például szellemi alapon cselekszünk, de a szö-
vetrendszerünk segítségével, akkor gyakorlatilag ugyan-
azt tesszük, amit az Egyisten Fizikai Teste: alakítjuk 
fizikai testünket, ugyanakkor ezzel egyidejűleg Szelle-
münkkel a végtelen rendszerek távolságában irányítunk. 
A Szellem számára értelmetlen a távolság fogalma, sőt, 
még a fejlődés fogalma is. A Szellem egy pontban van, 
és ez már végtelen rendszer. Amikor a látásunkkal, gon-
dolati látásunkkal a Szellemünket nézzük, akkor rögtön 
a végtelent látjuk.

Tehát, A Szellemről szóló Tanításom értelmében, mi 
is kell az örökkévaló élethez? Elsőször is az, hogy fi-
gyeljünk a Szellemünkre. Egyszerű dolog. Csak rá kell 
néznünk a Szellemünkre, s meglátjuk az Örökkévalóság 
mechanizmusát. Amikor a Szellemünket nézzük ma-
gunk előtt, Szellemünk területére tekintünk, azt látjuk, 
hogy szellemi irányító szinten nagyon erős a kapcsolat 
a külső rendszerekkel, bármilyen objektív külső rend-
szerrel. A tárgyak mozgékonyabbak, irányíthatóbbak; 
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természetesen az ember kivételével: Szellemi szinten az 
ember mindig egy és ugyanaz marad.

Ha látjuk a Szellem vonalát, hogy mennyire fejlett 
a szemben álló társunk, mennyire van ránk hangolódva 
– nos, ez a módszer a szellemi diagnosztika módszere. 
Egyébként nagyon egyszerű. Világító, egyenes fénysugár, 
ez a pozitív, a jó értelmezés. Ha a sugarat pásztázó sugár-
nak látjuk, az azt jelenti, hogy az illető meg akar érteni 
valamit. Hogy ez megtörténjen, hogy megértse, egysze-
rűen rögzítenünk kell és szóban is továbbítani neki, gya-
korlatilag ugyanazt. Ha elsajátítottuk a szellemi irányítás 
technikáját, akkor nem kell túl sokat mondanunk szóban, 
a hatás mégis ugyanolyan jó lesz, mert a szellemi szintű 
kölcsönhatás – nagyon gyors módszer.

Egyébként óriási mennyiségű ismereteket közvetít 
a Tanításom is. Egyszerűen csak az említett szellemi vo-
nalakra van szükségünk. Tudnivaló, hogy ezek nagyon si-
mák, s a térben gyakorlatilag egyáltalán nem mozognak. 
Ez teremt kapcsolatot két ember között. Ha elveszni lát-
szunk e hatalmas Világban, bárhol legyünk is, akár egy 
távoli galaxisban (ha a fejlődés jövendő ívét tekintjük), 
elég mindössze bekapcsolni ezt a szellemi fényszórót, 
s rögtön látjuk, közelről látjuk a másikat, bármilyen mesz-
sze legyen is tőlünk. Vagyis a Szellem segítségével a va-
lóságban is közelebb kerülhetünk a másik személyhez, 
mint ahogy Isten is a közelben van. Ezért van az, hogy 
a szellemi látás számára az ember képe: az itt jelen lévő 
Isten. Az Isten felügyelte Szellemünk: ez tehát az a szint, 
melyet Isten személyesen ellenőriz.

Nézzük a Lélek fogalmát! Nos, szellemi szempont-
ból a Lélek egy kezdetek óta létező makrorendszer, míg 
a Szellem mégiscsak származékos rendszer, a Lélek 
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működésének eredménye. A Szellem és a Lélek, ami egye-
sít; például az ember fizikai testét Isten Fizikai Testével, 
az ember Szellemét Isten Szellemével, az ember Lelkét 
Isten Lelkével. Ha a folyamatot alaposabban szemügyre 
vesszük, a következőt látjuk. Ha fogunk két fényvisszave-
rő ernyőt, s köztük Fény keletkezik, az egyikről a másik-
ra visszaverődik, akkor végül a Fény mégiscsak kialszik. 
Szabályszerűen, hiszen a fizika törvényeinek megfele-
lően ki kell aludnia. A Szellem viszont sosem alszik ki, 
a Szellem Fénye örökké világít.

A Szellemet tehát származékos rendszernek tekint-
hetjük. Isten azért teremtette, hogy kapcsolatot tartson 
az emberrel. Mégpedig olyan kapcsolatot, melyben, mint 
kiderül, a Szellem számunkra mintegy külső valóság. Van 
például a Szent Szellem, s van ugyanakkor az ember Szel-
leme is: ezek egyszerre külső jelenségek az ember számá-
ra, ugyanakkor pedig mélyen személyes, egyéni jellegűek 
is. Ez a Szellem, a Szellemi nézőpont nagyon érdekes jel-
lemzője, tehát hogy gyakran külső, az embertől teljesen 
független szegmensként észleljük. Míg a Lélek szorosan 
fizikai testünkben tartózkodik, elvileg is szigorúan része 
fizikai testünknek, addig a Szellem fizikai testünkhöz ké-
pest sokkal inkább levegőszerű képződményként tartja 
fenn ember és Isten kapcsolatát.

Éppen ezért amikor azt mondjuk, hogy az ember át-
szellemült, más szóval fellelkesült, az azt jelenti, hogy 
közel került Istenhez. Ezt a levegőt, léget, lelket: ezt 
a Szellemet Isten teremtette, mint minden egyebet is. Ám 
az emberről tükröződő Szellem is az ember saját, szemé-
lyes Szelleme. Próbáljuk meg együtt értelmezni! Amikor 
azt látjuk, meg most halljuk is, hogy a Szellem érintke-
zésbe került az emberrel, keresi az emberbe vezető utat, 
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a bejáratot: ez az, amit szellemi tudásnak nevezünk. Ha 
magunkba engedjük ezt a szellemi tudást, azt a Szerete-
tet kapjuk, mely az Isten Szeretetéről szóló tudás. Az pe-
dig, hogy Isten szeret: nos, Istent mindent szeret. Viszont 
amikor konkrétan nekünk adja a Szeretetet, a nekünk 
szóló Szeretetét: az a mi utunk. Vagyis amikor azt látjuk, 
hogy Isten Szelleme azt keresi, hol hatolhat belénk, akkor 
ez az örökkévaló élet első szintje, akárcsak Istené is. Elvi 
különbséget tapasztalunk tehát.

Kijelenthetjük például, hogy technológiai értelem-
ben nagyszerűen, tökéletesen helyre tudjuk már állítani 
önmagunkat a Tudat segítségével, és irányítani tudjuk 
a való ságot. Ám amíg nem leszünk azonosak, tökéletesen 
azonosak Istennel, vagyis nem leszünk Isteni Szellemben 
teremtettek, addig sosem lehetünk tökéletesen biztosak 
abban, hogy életünk örökkévaló lesz. Elélünk, mond-
juk, egymilliárd évet vagy többet; de mi lesz velünk egy-
milliárd év plusz egy másodperc múlva? Erre keressük 
a választ, hogy tovább fogunk-e élni, hogy garantáltan 
örökkévaló lesz-e az életünk? A válasz pedig: igen Hiszen 
ismerjük a Világ összes rendszerét, és tudjuk, miként te-
remti azokat Isten. Így már szoros kapcsolatba kerültünk 
Istennel: nem csak Istennek van szabad belépése Lel-
künkbe a Szellemünkön és fizikai testünkön át, de mi is 
tudjuk, hogyan teremtsük meg és hogyan teremtsük újra 
a Szellemünket.

Figyeljék meg, úgy fogalmaztam, „Isten szabad belépé-
se”, vagyis magunkba engedjük Istent. Mert Istentől teljes 
szabadságot kaptunk, mi döntjük el, beengedjük-e Istent 
Szellemünkbe, fizikai testünkbe, Lelkünkbe. Hogy ne le-
gyünk betegek, csak annyit kell tenni: be kell engednünk 
Istent az összes rendszerünkbe. Ha így, a mi döntésünk 
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eredménye az, hogy Isten szabad belépést kapott, akkor 
cselekedeteink ugyanolyanok lesznek, mint Isten cseleke-
detei. Ez az egybeesés, hogy cselekedeteinket nem lehet 
megkülönböztetni, azt eredményezi, hogy az örökkévaló 
fejlődés tekintetében, cselekedeteinkben fizikai testünk 
is tökéletesen azonossá válik az Egyisten Fizikai Testével.

Észrevehették, mindig ezt a kifejezést használom: 
cselekedeteinkben. A mi cselekedeteink ugyanis irányul-
hatnak egy-egy konkrét célra is, míg Isten cselekedetei 
mindig mindenre irányulnak egyszerre. Ez a különbség. 
Hogy közelebb kerüljünk az Isteni szinthez, pont ezért 
adok mindig olyan feladatokat, mint mindenki megmen-
tése; elsősorban természetesen a globális katasztrófa 
megelőzése. Ha szellemi szinten cselekszünk, és ilyen 
cselekvést végzünk, az mégiscsak mindent átfogó, egyete-
mes irányító hatást gyakorol, hiszen a Szellemünk megle-
hetősen közel kerül ehhez az egyetemes ismeretszinthez. 
Igen, a Szellemi ismeretek logikusak.

Nézzük például, hogyan gondolkodik a jobb lábunk? 
Megyünk, haladunk előre: nos, feltehetjük-e a kérdést, 
miért éppen ide lépett most a jobb lábunk? Abból kiindul-
va, hogy a Világon minden elemnek megvan a maga meg-
valósulási fázisa. A gondolatot végigvezetve arra jutunk, 
hogy a jobb lábunk a Szellemünk szintjén gondolkodik, 
mégpedig olyan szintjén, ahol a Szellemünk egy másik 
Szellemmel érintkezik: például a föld, a talaj Szellemével, 
vagy az ösvényével egy erdei úton, vagy az aszfaltéval és 
így tovább.

Hiszen az ősidőkből meglehetősen sok történetet, le-
gendát ismerünk, melyek szellemekkel való kapcsolatok-
ról, kölcsönhatási rendszerekről számolnak be. Miért van 
az, hogy a szellemi szint, a Szellem, úgymond nem anyagi 
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rendszer – mégis, amikor ismeretlen közeggel kerülünk 
kapcsolatba, azt mondjuk: szellemek? Nos, a Kollektív 
Tudat tehát úgy tartja számon, hogy amikor különböző 
rendszerek kerülnek érintkezésbe, a Szellem mégiscsak 
határozottabban, egyértelműbben érzékelhető kapcsolat-
rendszer, még ha nem is sikerül pontosan megfogalmazni 
a mibenlétét.

Úgy néz ki tehát, hogy a Szellem egy bizonyos, poten-
ciálisan hatalmas erejű tudásrendszer csúcsán helyezke-
dik el. Ez az a tudásszint, melyre Isten nagyon alaposan, 
részletekbe menően tanítja az embert. Születéskor pél-
dául arra tanít minket, hogyan alakítsuk ki a sejtjeinket 
a fogantatást követően, hogyan vegyünk először léleg-
zetet rögtön a megszületés után és így tovább. Figyel-
jük meg alaposabban ezt a részletet, a szellemi tanítást, 
amit Isten tanít az egyes konkrét embernek alapszintű 
cselekvésként. Az akarat szabadsága abban fejeződik 
ki, hogy már a méhen belüli fejlődés során is lehető-
ségünk, jogunk van különböző mértékben, különböző 
módon felvenni a tápanyagokat, vagyis magunk szabá-
lyozhatjuk a fejlődésünket. Eleve, a kezdetektől fogva 
szabadok vagyunk, annak ellenére, hogy még a méhben 
fejlődünk. Sőt, a tevékenységünket is szabályozhatjuk, 
irányíthatjuk anyánk mozgását is. Gyakorlatilag, mint 
kiderül, az egész külső Világot. Az összes információs 
objektum egyenlőségének elvéből az következik, hogy 
rögtön, a fogantatástól kezdve, ugyanakkora szabadsá-
gunk van nekünk is, mint bárki másnak, bármi másnak. 
Már a méhen belüli fejlődés időszakában is, mely a kül-
ső megfigyelő számára szinte külön Világ. Tehát odabent 
egy átlagos ember, átlagos magzat van, ám lehetőségei, 
jogai már teljesek.
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Léteznie kell tehát olyan mechanizmusoknak, melyek 
biztosítják, hogy a testileg nagyon fejlett ember, vagy a na-
gyon okos, vagy különleges tudással rendelkező ember, 
gyermek, vagy az éppen csak megfogant ember – mind-
egyik ugyanolyan irányító lehetőségekkel rendelkezzen. 
E lehetőségek alapja az, hogy irányíthatjuk a következő 
valóság felépülését. Ez elsősorban a saját sejtrendszerün-
ket jelenti, a hozzánk legközelebb álló, következő szintet. 
Amikor feltesszük a kérdést: ki vagyok? kik vagyunk? Itt 
a „saját”, a „hozzánk legközelebb álló” fogalmakat A Szel-
lemről szóló Tanításom esetében úgy kell értelmeznünk: 
„a Szellem maximális koncentrációjához” legközelebbi; 
például az ember személyiségéhez. Beleértve fizikai tes-
tünket is. Az ember nem csupán fizikai testében találhat 
önmagára, de alkotó tevékenységében, munkájában is. 
Miben nyilvánul meg az alkotó tevékenységünk, mi a hoz-
zájárulásunk a méhen belüli fejlődés során? A túlélés, jö-
vendő eseményeink alakítása. A legnagyobb szabadságot 
önmagunk megvalósításában élvezzük. Magunk döntünk 
a fejlődésünkről: például magányosan maradunk egy bar-
langban, avagy csatlakozunk az emberek közösségéhez.

E szabadságot ténylegesen a szellemi megnyilvánulá-
sainkban érezzük, amit szellemi tudásként észlelünk. Ha 
tovább vezetjük a gondolatot: ezt a szabadságot már a szü-
letésünk előtt, a fogantatásunk előtt is élvezzük. A Szel-
lem határtalan mennyiség, hiszen végtelen hozzáférése 
van gyakorlatilag bármilyen rendszerhez. Méhen belüli 
fejlődése során a gyermek gyakran szabadabb, mint ami-
kor már járni kezd, s mások irányítják lépteit. Az anyaméh 
a gyermek számára természetes közeg: szereti is.

Az időben korábbi környezet, a Szellem végtelen mi-
nősége mutatja, hogy Szellemben van az egyetlen forrás, 
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ahol kollektív érzékelésünk szerint gyakorlatilag tökéle-
tesen elválaszthatatlanok vagyunk Istentől, önmagunkat 
pedig individuális mennyiségnek látjuk az Isteni Lélek 
azon területén, ahol Isten Szelleme születik. Itt keletke-
zik az az erős fény, mely lehetővé teszi, hogy saját sze-
münkkel lássuk az Egyisten Fizikai Testét. Csak be kell 
lépnünk ebbe a pontba. Amint megláttuk az Egyisten Fi-
zikai Testét, azonnal megértjük, hogyan fejlesszük Szel-
lemünket az Isteni Útmutatásnak megfelelően, az Isten 
által kijelölt célokra, feladatokra irányulva. Nem szigorú 
parancsolatokról van szó, hogy mit tegyünk, vagy hogyan 
valósítsunk meg valami szigorúan kötött tervet. A feladat 
meglehetősen egyszerű: mindenki egyformán, a lehető 
legnagyobb mértékben fejlődhessen, szabadon, és senki 
se pusztuljon el.

A feladat lényege tehát az, hogy a Szellemünk honnan 
kapja a feladatot, milyen jellegű a feladat, s hogyan telje-
síti azt. A feladat lehet például az egyetemes megmentés. 
Világos, hogy erre szükségünk van, a küldetés logikus. 
De most induljunk ki abból: mi van akkor, ha mégsem 
ésszerű ez a küldetés? Hol található ez a tudás, a külde-
tésre vonatkozó ismeret? Vagyis az ember eleve kész erre 
a küldetésre, s halad is ezen az úton. A küldetés tudása 
tehát már a logikus, ésszerű tudás előtt ismert volt szá-
munkra. A küldetés szellemi közeg, szellemi rendszer. 
Éppen ezért, ez a tudás, ez maga a Szellem, mely már 
a kezdetek kezdetén is érintkezett Istennel. Abban a pil-
lanatban, amikor Istenhez küldtük.

Ha kezünkben van e tudás, ha így közelítünk a való-
sághoz, akkor azt, az egész valóság szerkezetét, pontosan 
olyannak látjuk, amilyen valójában: szellemi szervező-
désnek. A csillagokat is, galaxisokat is és így tovább. Ezt 
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gyakran úgy tudatosul bennünk, hogy rögtön azt is meg-
értjük: a világon minden irányítható. És ekkor, e pillanat-
ban magunkra maradunk. Magányosan állunk. A Szellem 
magányosságát érezzük. Szellemünk mindent átfog és 
képes mindent irányítani: az adott pillanatban átalakul 
fizikai testünkké, s immár az irányítja az egész valósá-
got. Mikor következik be az átalakulás? Amikor világosan 
látjuk, hogy az egész rendszer irányítható, hogy hatás-
sal lehetünk csillagokra is, növényekre is, s hogy mind-
ez egyértelműen észlelhető? Nem. Az átalakulás akkor 
következik be, amikor először megértjük: Szellemünk 
cselekedeteit nem korlátozza semmi, és e cselekedetek 
fizikai testünkből erednek. Tehát az átalakulás, a Szellem 
átalakulása fizikai testté, az a mi saját érdemünk, saját 
eredményünk a külvilág irányítása terén. A Szellem tehát 
fizikai testté alakulhat. Vegyük észre: az átalakulás hatá-
rozottan konkrét útját mutattam be.

Ha ezt megértettük, akkor azt is értjük, hogyan épül 
fel az Egyisten Fizikai Teste. Megértjük, hogy az Egyisten 
Fizikai Teste, a szeme, az Egyisten fizikai szeme hogyan 
látja az embereket. Megértjük, hogy ez, először is, töké-
letesen megkülönböztethetetlen a mi érzékelésünktől, 
tehát mi magunk is tökéletesen ugyanúgy látunk. Kö-
vetkezésképpen, bármilyen ismeretet, beleértve az opti-
kai ismereteket is, tovább lehet adni a látás segítségével, 
például a szellemi látással. Szellemünk képes azonnal 
befogadni, s azonnal feltárul előttünk az Igazság. Vagyis 
a szellemi ismeretátadás lehet pillanatszerű is, azonna-
li; ráadásul tökéletesen elérhető bárki számára, nyelv-
től, végzettségtől és egyebektől függetlenül. A Szellem 
minden téren, ahol egységes az Isteni Szellemmel, egy 
és ugyanaz mindenki számára, a szellemi megismerés 



20 © Грабовой Г. П., 2003

GRABOVOJ GRIGORIJ PETROVICS SZERZŐI ELŐADÁSA 2003. AUGUSZTUS 23-ÁN

területén nincsenek különbségek az emberek között. Hi-
szen a szellemi megismerés, az igazi szellemi megisme-
rés, mely közel áll Istenhez, az sohasem rombol, mindig 
jó célokat szolgál. Teljesen egyértelmű a helyzet, szociá-
lis, nemzeti és egyéb különbözőségek sohasem befolyá-
solják a fentebbieket.

Ebből következik, hogy az Egyisten Fizikai Teste, 
mely azért jött fizikai Világunkba, hogy megmentse 
az emberiséget, e Fizikai Testnek elsősorban nagyon 
megértőnek kell lennie, szellemileg nem különbözhet 
tőlünk, emberektől. Nekünk vannak különféle érzék-
szerveink, különféle szellemi szintjeink. Hogy pontosan 
ugyanúgy cselekedhessünk mi is, mint az Egyisten Fizi-
kai Teste, ahhoz a különböző rendszerekkel bíró, külön-
böző szintű embereknek közös szellemi platformra kell 
kerülniük. Szellemi szinten egyesülnünk kell. Képesnek 
kell lennünk egyesülni és közösen cselekedni, egyéni 
érdekeinktől függetlenül. Abban legalábbis mindenkép-
pen, hogy megelőzzük civilizációnk, a Világ egyetemes 
pusztulását.

Mi kell ahhoz, hogy a hatás tökéletes legyen, a technoló-
gia jól működjön? Hiszen az emberek szociális helyzete 
nagyon sokféle lehet, nagyon különböző környezetben 
élnek. Mi viszont azt szeretnénk, hogy a megmentésben 
mindenki részt vegyen, ugyanolyan hatékonyan. Mi kell 
ehhez? Az Egyisten Fizikai Testéhez hasonlóan egysze-
rűen oda kell menni a másik emberhez, és kölcsönhatás-
ba lépni vele szociális és egyéb korlátokon keresztül is. 
A kölcsönhatás természetesen szellemi jellegű. Gyakran 
ez az egyetlen lehetőség, vagyis a szellemi egyesülés, 
hiszen ha a nyelvünk nem ugyanaz, máris egyszerűbb 
a szellemi kommunikáció, mint a szavakkal történő. Az 
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ilyen szellemi kommunikáció gyakran sokkal teljesebb is 
lehet a megszokottnál.

Léteznek tehát határozottan körülrajzolt, tökélete-
sen egyértelmű elemek. Bár a Szellem végtelen érzéke-
lő rendszer, az érzékelés és a konkrét cselekvés, például 
a makromegmentés folyamatában gyakran mégis moz-
gékony, nem köthető semmiféle helyhez. Igaz, pont 
a makromegmentés folyamatában a Szellem helyzete 
nagyon is szilárd, nyugodt. Tehát megvannak a tökéle-
tesen határozott elemek, melyek segítségével bármilyen 
ismeretet pontosan továbbadhatunk, nyelvi közegtől 
függetlenül, szociális közegtől függetlenül. Ezek az ele-
mek egyszerűen fizikai testünk részei. Nézzük, hogyan 
tudunk ismeretet átadni azonnal, időveszteség nélkül, 
végtelen távolságra (hiszen nem tudjuk, hol található 
a fogadó személy). Egyszerűen akaratunk erejével, gon-
dolatban, szellemi síkon világítsuk meg a jobb kezünket. 
A jobb kezünkkel fogjuk továbbítani az ismereteket, bele-
értve a karunkat is: alkar, könyök, egészen a vállig. Ahogy 
végigvesszük a lépéseket (első elem, második), szempil-
lantásnyi idő alatt, az egész karunk továbbítja a szellemi 
ismereteket.

Próbáljuk is ki, végezzük el a következő egyszerű 
gyakorlatot! Világítsuk meg a jobb kezünket, és a jobb 
kezünkből adjuk át a bal kezünkbe az átadni kívánt is-
mereteket. Nem kell rajta gondolkodni, elképzelni – egy-
szerűen csak úgy kell venni, hogy a jobb kezünk fénylése 
azt jelzi, hogy átadódik a tudás a jobb kezünkből a bal 
kezünkbe. Valamint mindenkinek lehet egyéni irányító 
módszere is (a gyakorlatok során ilyet is adok, bár nem 
szavakkal), és egymásnak is át tudunk adni ismereteket. 
Az átadás igen könnyű: csak egyesülnünk kell. Az egyik 
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módszer például a kézfogás, hogy megfogjuk egymás ke-
zét. A kézfogás is szellemi dolog, bármennyire hétköz-
napinak tűnik is elsőre, hogy szinte oda se figyelünk rá. 
Hiszen gondoljunk bele, akárkinek mégsem nyújtunk 
kezet, ehhez kell némi szellemi összehangolódás. Ha ez 
nincs meg, kézfogás sem lesz. Megint csak azt látjuk, 
hogy szellemi szempontok keverednek a szociális, társas 
viselkedésbe.

Említettem, hogy végtelen rendszerbe is tudunk isme-
reteket küldeni. Ha például mellettünk áll a másik ember, 
és látjuk is, akkor egyszerűen azt kell képzelnünk gon-
dolatban, hogy megfogtuk egymás kezét, vagyis a jobb 
tenyerembe fogom a másik fél bal tenyerét. Az átadás-
ra kiválasztott ismeretek a szemünk előtt növekednek, 
például azt szeretnénk, hogy a másik is bekapcsolódjon 
a Világ megmentésébe, hogy ő is harmonizálja az esemé-
nyeket. Kicsit például a nirvánára is emlékeztet a dolog, 
csak szavakban. Van azonban lelki beszélgetés is, ugye? 
Ha megfigyeljük, mennyire szellemi jellegű ez a lelki be-
szélgetés, látjuk, hogy kézfogásról van szó, jobb tenye-
rünkbe vesszük a másik bal tenyerét. Biztosan ismerős 
az a gesztus is, amikor megfogjuk egymás kezét és égnek 
emeljük. Ösztönösen is mintha Istenünkhöz fordulnánk. 
Ösztönös mozdulat, de valójában szellemi cselekvés.

Nézzük meg most, hogyan lehetünk állandó kapcsolat-
ban Istennel. Kissé gyorsabban haladok már, különösebb 
részletek nélkül, a részleteket majd otthon áttanulmá-
nyozzák önállóan, alaposan. A szellemi kapcsolat alapja 
az, hogy fizikailag teljesen szabadok lehetünk, bármilyen 
mozgást végezhetünk. Az Egyisten Fizikai Teste tökélete-
sen szabad, eleve semmilyen paraméter nem korlátozza, 
még idő sem és tér sem. A kulcspont az, hogy ez a Test 
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mintegy Önmagában helyezkedik el. Vagyis Isten Teste 
és minden Isten által teremtett külső esemény, az embe-
ri logika számára mégiscsak zárt területként jelentkezik. 
Például, az emberi Tudat az, amit Szellemünk saját szem-
pontjából észlel. Az emberi Tudat az, amit a Szellem zárt 
rendszernek érzékel, tehát a Tudat mesterségesen mintha 
zárt rendszerhez vezetne, ami maga a Tudat. Az elv tehát 
a következő: az elsődleges cselekvés gyakorlatilag önma-
gából adódik. A valóságot megteremtő Isten másoknak, 
mintegy önálló rendszerben, megteremtette Önmagát. Az 
egész, tökéletesen az egész valóságot Ő teremtette, mind-
amellett mások számára egyéniként is jelentkezik: egye-
temes is, egyéni is.

Nem mellesleg, ez nagyon hatékony gyógyító me-
chanizmus, melynek segítségével megszabadíthatjuk 
szervezetünket bármilyen vírustól, egyszerűen magával 
e szemlélettel. Ha így nézzük a dolgokat, rögtön látjuk 
a vírusokat, külön a szervezet egészséges részétől. És ez, 
pontosan ez a norma. A norma tehát a rendszeren belül 
van, Isten belsejében, az ember belsejében, nem pedig 
valahol rajtunk kívül. Szellemi alapon jól látható, hogy 
a Szeretet az a normalizáló szint, mely Istenhez közelít 
bennünket. A Lélek is az Isteni Szeretet irányában fejlő-
dik, hiszen a Lélek csak Isten és a Szeretet irányába fej-
lődhet. Minden más esetben csak a szerkezete lesz egyre 
bonyolultabb, ám fejlődésről nem beszélhetünk. A kezde-
tektől fogva, ugye, mindig egyedül van. A Szellem pedig 
abban segít, hogy ez az önmagában fejlődő Lélek köze-
lebb kerüljön Istenhez, hogy emberi fizikai testünkben 
közelebb kerüljünk Istenhez, és emberi feladataink kö-
zelebb kerüljenek Isten célkitűzéseihez. Mert mint mon-
dottam, az Egyisten Szelleme (melynek Egyetlen Fizikai 
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Teste van) és az emberi Szellem szféráinak egyesüléséről 
beszélünk most.

Mai foglalkozásunk során végeztünk némi gyakorlatot 
is, a jobb kezünkkel. Amikor újra olvassák, átveszik az 
anyagot, figyeljék meg jobban a kölcsönhatásokat, pél-
dául a szerveik között. Azt tapasztaljuk, hogy szerveze-
tünk összes autonómnak tűnő rendszerének működése 
tökéletesen beleillik A Szellemről szóló Tanításomban 
foglaltakba: tehát hogy a Szellem irányítja szervezetünk 
szerveit, véges szerveit. Vagyis irányítja a véráramlást, 
a szívműködést, s így átvezeti a szerveket az Istennel, 
Egyistennel való szilárd, folytonos kapcsolat örökkévaló 
területére. Kinézetre úgy látjuk, hogy a Fény belénk záru-
lása a Szellem szintjén ahhoz vezet, hogy makroszinten 
is megjelenik a Fény, mindegyik szervünk látja Istent és 
kölcsönhatásba kerül Istennel. Ez egyféle információköz-
lő mechanizmus, mely belső koncentrációs szintünkről 
indul, tehát szellemi síkon egyesülünk.

A Szellem önfenntartó rendszer. Isten Fizikai Testének 
képére, Isten Fizikai Testének hasonlatosságára kezd ön-
magába zárulni. Ezzel tudást teremt és tudást közvetít: 
önmagáról, saját valóságáról. Sok tekintetben gyakorlati-
lag újrateremti és irányítja a valóságot. Ennek az az alapja, 
hogy a Szellem fénye, módszertanilag tekintve, egyszerre 
egyesít is és ki is tár minket. Ez nagyon erős irányításra 
nyújt lehetőséget. Ráadásul maga az irányítási módszer 
meglehetősen egyszerű, bárki elsajátíthatja. Vesszük azt 
a külső információs objektumot, amit el akarunk érni 
(például gyógyítás, vagy irányítás), és átvisszük a fizikai 
testünkbe, oda, ahol a Szellem található. Tehát nem egy-
szerűen a fizikai testünkbe, hanem fizikai testünk azon 
részébe, ahol a Szellemünk van. Utána pedig egyszerre, 
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egyidejűleg kell látnunk ezt az irányító objektumot kint 
is, ahol Isten található. Ezzel válik tökéletesen pontossá 
az irányítás. Olyannyira szilárd is lehet, hogy ez már az 
a valóság lesz, amit nem is kell megváltoztatnunk. Vagyis 
a Világon minden úgy lesz, mintha a kezdetektől fogva, 
Istennek köszönhetően lenne így, pedig mi magunk értük 
el, szellemi kapcsolatban Istennel.

Így hát amikor Istennel igyekszünk kapcsolatba ke-
rülni, szellemi kapcsolatba, tökéletesen szellemi kapcso-
latba, olyankor gyakran úgy tűnik, hogy az események 
teljesen természetesek, eleve így is kell lenniük, mintha 
a Világ a kezdetek óta ilyen lenne. Valójában ebben a pil-
lanatban megváltoztattuk a Világ egész információját, 
a Világ összes kapcsolatát. Épp ezért, az ember megvaló-
sításához a Szellem, a Szellem segítségével gyakorolt 
irányítás a lehető legtermészetesebb irányító módszer. 
A negatív jelenségek információja egyszerűen eltűnik 
a Világ struktúrájából. Utána már fel sem bukkan, tehát 
a következő diagnosztizáláskor már nyomát sem találjuk. 
Hatalmas fegyver, hatékony eszköz kezünkben, ha célunk 
a gyors gyógyulás, az események azonnali harmonikus 
irányítása, beleértve többek között a globális katasztrófa 
elhárítását-megelőzését is.

Úgy gondolom tehát, és A Szellemről szóló Tanításom-
ban foglaltak közül azt szeretném leginkább kiemelni, 
azt az elvet, hogy ez az irányítás teljességgel egybevethe-
tő azzal a szinttel, ahogy Isten végzi a cselekedeteit.

Mai foglalkozásunknak ezzel végére értünk. Köszö-
nöm a figyelmüket.


