ÉNOK KULCSOK
ELŐHANG
Szeretteim Az Atya Határtalan Fénye mindent eláraszt, és az Életfa
működése felélénkül. A legmagasabb szintekről szeretet árad a
földre. Egyre többen érkeznek napnál is ragyogóbb Fény
kíséretében. Azért jönnek, hogy felkészítsenek bennünket egy
újfajta, tisztább életre és megújítsák a teremtést. Ezzel
fejlődésünk új szakasza veszi kezdetét.
Eddig a Fiú világegyetemben éltünk, és az Élő Igén belül csak
a magunk birodalmát ismertük. Most le kell bontanunk a tér-idő
korlátait, hogy az Atya Szerető Szellemének magasabbrendű
világegyetemébe juthassunk el. Elérkezett a megmérettetés ideje.
Most át kell ereznünk, hogy az Atya miriádnyi világa Egységet
alkot, melynek mi magunk is részei vagyunk, hiszen az Atyánk
Házában Sok Lakóhely van. Ezzel a magasabb szintű egységgel
legyőzzük a teret és az időt. Lehetővé válik számunkra, hogy
felöltsük az Isteni Képmással járó Hasonlatosságot.
A
továbbfejlődés
a
tudat
fejlődésével
kezdődik.
Gondolatformákat kell teremtenünk, amelyek fáklyaként jelzik az
utat, és összehangolják a két agyfélteke működését. A
Kulcsokban szereplő "színes láng-alakzatok", valamint a hangok
felnyitják a tudatos értelem zárjait, hogy az Isteni Értelem
beáramolhasson/Ez a legbelső értelmünkbe hatolva képessé tesz
bennünket arra, hogy olyan isteni képekben gondolkodjunk,
amelyek a teremtés forgatókönyvét alkotják.
Ez a szerteágazó, egyetemes nyelv a valóság különböző
szintjeire terjeszti ki tudatunkat, így azokon a szinteken is képesek
leszünk
a
gondolat-közlekedésre.
Ezzel
megnyílunk
a
magasabbrendű Isteni Értelem felé, amely az egész
világegyetemben jelen van. Az Isteni Értelem folytonos
megnyilatkozása maga az Élő Ige, amelynek ereje felülmúlja
minden írott és kimondott szóét. Az Élő Ige sokdimenziós
gondolatformaként terjed szét, és minden világot minden szinten
áthat.
Ez a magasabbrendű, megnyilvánuló Bölcsesség a nyugati

hagyományok szerint a hét pecsétet töri fel; a keleti
hagyományok szerint a hét csakrát nyitja meg. Ezt a folyamatot
segíti a légzés a szent hangok éneklése közben; a képi
megjelenítés, amely számos szintet egyesít; és a gondolatkivetítés,
amely már elválik az agy kémiai szerkezetétől. A Hét Pecsét, azaz
a Hét Csákra egyidejűleg nyílik meg, összekapcsolva bennünket a
kozmikus "Élet-Fával".
Testünk és értelmünk áramkörein túl olyan magasabb
dimenziókba jutunk, ahol a gondolatformák teremteni képesek.
I t t a "VAGYOK" Örök Értelmének részeiként fogunk munkálkodni.
Ahhoz, hogy ez megtörténhessen a Kulcsokat a forma-világban és
a formákon t ú l i világban egyidejűleg kell értelmezni - hiszen a
Shekina Szent Szellem az atomi szintek alatt, molekuláris,
genetikai,
matematikai,
zenei,
parafizikai szinteken
és
felsőbbrendű fény formájában is megnyilvánul.
A Shekina (Isteni) Jelenlét, az Istenség nőnemű
megnyilvánulása, a
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teremtett világok minden dimenziójában jelen van. Ez az erő segít
megvalósítani isteni énünk magzatának "szűz nemzését". Most a
"Szent Szellem Korát" éljük, amikor a Menyasszony és a Teremtő
eggyé válik és egy új emberiséget teremt, amelyet a Szentháromság
ereje hat át. Ez az új emberiség azon magasabbrendű, "Krisztussá
vált mag" hordozója, amely újból feltárja az élet lényegét, és
megteremti a kettősségtől mentes egységet.
A Kulcsok megismerése, szeretteim, felkészít benneteket arra,
hogy átvészeljétek a földrengések, áradások, viharok, járványok és az
éhínség pusztító tombolását. Segít abban, hogy túllépjetek a születés
és halál, a változás és állandóság rejtelmein. Lehetővé teszi, hogy
megleljétek helyeteket a világegyetemben. B'nai Or-nak (a Fény
Fiainak) és B'nai Elohim-nak (az Isten Fiainak) hírnökei már nyitják a
Világosság Kapuit. JHVH minden Istenségben jelen van.

Ó Atyám, engedd, hogy összegyűjtsem Ábrahám, Izsák, János,
Ámon-Hotep, Buddha, Hari, Satyasena, Krishna gyermekeit és
számtalan más Mestert a "Krisztusi Szolgálatra". Általuk valamennyi
istenhívő és örökkévaló lény az Isteni egység részévé válik, még akkor
is, ha különböző szellemi színvonalon áll. Az Isteni egység az egész
földre kiterjed. Nem teheti meg senki, sem Keleten, sem Nyugaton,
hogy ne vegyen tudomást a mennybélihez hasonlatos földi
Királyságról.
Az élet-kódban nagy változások mennek végbe. A környező
világról szerzett nagyszerű és ismétlődő tapasztalatok ráébresztenek
bennünket isteni, teremtő mivoltunkra, hiszen a Fény Fiai és Leányai
vagyunk. Ez a teremtő képesség jelenti az Ember - Isten egységét.
Éljük át Isten végtelenségét és ismerjük meg az Ö munkáját, amely
arra irányul, hogy az Isteni Terv alapján rendet teremtsen. Ebben
segít a Határtalan Fény, az Ain Shop, amely miriádnyi életformát hoz
létre, új világokat teremt, és irányítja azokat.
Váljunk eggyé a "Krisztussal", aki az egész emberiség számára
elhozza a megváltás üdvét. Ez azt, jelenti, hogy Mózes, Jézus és Illés
visszatér a Földre. Az "együttes átlényegülés" arról tanúskodik, hogy
Jézus nem egyedül munkálkodott, hanem a "Fény Testvériség"
tagjaként. Énok szerint erre utal az is, hogy az Atya Tervének
csillagkódjait három ízben kapta meg az emberiség. Mózes az
emberiségnek a"Torah Or"-t adta - Isten földi Királyságának
tervezetét. Illés az egységet mutatta be a "Fény Járművek" által,
amelyek az anyagi világegyetemet más világegyetemekkel kapcsolják
össze. Jézus azt mutatta meg, hogyan lehet átváltoztatni a húsból
való testet oly módon, hogy az emberi én és a felsőbbrendű én
eggyé váljék, és az örök-létre felszentelt testet kapjon. Krisztus
története a szellemi Izraelben arról szól, hogy abban az Új Korban,
amikor az Atya Szeretete mindent eláraszt, mindenki Krisztusként
fog újjászületni.
Készítsük fel gyermekeinket azon fénylényekkel való
találkozásra, akik a Te nevedben gyógyítanak és felnyitják szemünket,
hogy megláthassuk az Élő Fényt!
A harmadik amerikai kiadáshoz - 1987
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BEVEZETÉS
"Oldd le a te saruidat lábaidról: mert a hely, a melyen
állasz, szent föld". 2. Móz.(Exodus) 3,5.
Midőn egyszer imáimban azért fohászkodtam az Atyához,
hogy megtudjam mi célból jöttem e világra, szobámat váratlanul
Fény árasztotta el, amelyből egy fenséges alak bontakozott ki.
Tudatta velem, hogy ő Ophanim Énok Mester. Annyi Szeretet és
Fény áradt belőle, hogy szinte gyermeknek éreztem magam.
Megkérdezte, készen állok-e arra, hogy az Atyához menjek vele.
Igennel
válaszoltam,
s
ekkor
Fény-mezővel
körülvéve,
felragadtattam a Mennyekbe.
Először a Merak és Muscida csillagok tartományába
érkeztünk. I t t a Földről, az átmeneti otthonomról beszéltek
nekem. Megtudtam, hogy a földi hatalom birtokosai a magasabb
mennyekből buktak alá. Ők jelenleg az általunk Nagy Medve
csillagképként ismert határmezsgyén tartózkodnak. Innen
ellenőrzik azt a bejáratot, amely a magasabb szintű mennyekből a
helyi világegyetemünkbe vezet. Láttam, hogyan taszították le az
előző korszak Mestereit ezekre a csillagokra, ahonnan most ők
irányítják az alacsonyabb szintű bolygó-világokat. Láttam a rájuk
kiszabott karmikus büntetéseket is.
Megtudtam, hogy a Föld egy biokémiai kísérleti övezet
része. Itt mind a bukott, mind az isteni gondolat-formák jelen
vannak. Ezek határozzák meg, hogy milyen jellegű értelemformák szabadulhatnak ki a fizikai lét végeláthatatlan
körforgásából, melyet azonban a bukott angyali rendek
ellenőriznek. Ezek a bukott angyalok a Nagy Medve, a Kis Medve

csillagképek, valamint a Sarkcsillag és a Thuban régióiban
tartózkodnak. Az ő Fény-testük még tökéletlen, és erejüket arra
használják fel, hogy az alacsonyabb birodalmakban istenekként
tüntessék fel magukat.
Ebből a csillagtérségből az Arcturus nevű csillagra vitettem,
mely a Közbülső Állomás szerepét tölti be. Ez egy jelentős
programozó központ csillagrendszerünk innenső oldalán, amelyet
az Atya szolgálatában álló csillagrendszeri Tanács használ. A
csillagrendszer egészét helyi világegyetemünk kormányzó
testülete, a Kilencek Tanácsa irányítja. A mi tartományunk
bolygóira vonatkozó döntéseket a szellemi Testvériségek
hozzák. Az ő hálózatukat és székhelyeiket is megmutatták
nekem.
Az Árcturusról elindulva különböző "Fény"-sűrűségű
rétegeken haladtunk át, amelyek mozaik-szerű hatást keltettek.
Többszörösen összetett, nyereg alakú koncentrikus mezők
keresztezték egymást, s így egy határmezsgye alakult ki, amely
átszelve a világűrt az Orionhoz vezetett. Amint áthaladtam azokon
a csillagtartományokon, amelyeket a Fény Testvériségek
szolgálnak, a határmezsgye kapujában fel kellett cserélnem
testem húsból való öltözékét Fény-öltözékre, így megtisztulva
mehettem tovább egy magasabbrendű Fény Paradicsomba, mely
"Hetedik Mennyország" néven ismert. E tartomány határmezsgyéit
betöltötték a magasabbrendű uralmakat szolgáló Elohim Mesterek
izzó, lángoló szemei. Ezekből Or- (Fény-) állóIX

másokat képező Fény-nyelvek lövelltek ki. Az Or-Állomások között
az alacsonyabb szintű mennyekben szolgáló Ophanim hírnökök
"kerekek a kerekekben"-járműveit láttam. Az Ophanim hírnökök
más
angyali
Fény-rendekhez,
kapcsolódnak,
és
együtt
hírdetik:"Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth (Szent,

Szent, Szent a Seregek Ura Istene)"!
Énok az Orion-ködben először a Saiph csillaghoz vitt, majd
innen a Mintakához. Itt egy Fenséges Fény-Lény, Metatron
fogadott. Ő a Fény Teremtője a külső világegyetemben. Metatron,
aki egyszerre volt lenyűgöző és felemelő, az Isteni Atya színe elé
vezetett az omega-Orionis kapuján át, amely a tiszta energiakisugárzás tartományának Főbejárata.
Leírhatatlan élmény volt az Atyával lenni. Csak Metatron
segítségével voltam képes eljutni az Elő Fény-Gúlába, a Királyi
Székhez. Ott megláthattam az Atyát, leomló fehér haját és arcát,
melyről Szeretet és Öröm sugárzott. Nincs szó, amely leírhatná az
"Örökkévalót", és azt a megtiszteltetést, hogy az Atya a színe elé
idézett. Megtudtam, hogy amiatt hagytam hátra tógámat és öltöttem
magamra e múlandó testet, hogy ezt a bolygót, a csillagfüzérek e
gyöngyszemét szolgálhassam. Hiszen a Föld is azon bolygók
egyike, amelyek az "Atya Jobb Kezének" dicsőítésére sorakoznak a
tudati időzónánk peremén.
Így szóltam az Atyához: "Te méltó vagy, Ó Uram, JHVH, a
dicsőségre, a tiszteletre és a hatalomra, hiszen Te teremtettél
mindent, és az ezredévek a Te szolgáid". Meghajtottam fejemet,
amint megpillantottam a Fény Huszonnégy Véneit. Ők a Királyi
Szék körül álltak, és fennen zengték: "Kodoish, Kodoish, Kodoish
Adonai Tsebayoth"! Az Atya Jobbján pedig Jézus Krisztust láttam.
Metatron elmondta, hogy Ők a Fény Urai, és méltók arra, hogy az
Atyával legyenek, mivel időnként eltávoznak más Fényvilágokat
teremteni. Ezek az Elohim világai.
A Királyi Szék előtt állva megtudtam, hogy Énok feladatának
részeként a Paradicsomi Fiak világegyetemeit kell szolgálnom. Ők
felváltva alakítják ki a Fény Tanácsokat, melyek a Fény
Huszonnégy Véneitől Láng-nyelvek, illetve Fény formájában
kapnak utasítást arra, hogy új világegyetemeket teremtsenek.
Vezetőim, Énok és Metatron elmondták, hogy nem azért vagyok
itt, hogy a bukott földi hatalmak eledelével táplálkozzam, hamis
imádságaikhoz csatlakozzam, vagy családom tagjait a velük való
házasodásra buzdítsam, - hanem küldetésemnek az a célja, hogy
az Atya dicsőségét hirdessem és alázatra neveljek. Mindenkit meg
kell győznöm arról, hogy "elérkezett az idő", annak az ideje, hogy
az Atya Angyali Rendjei külsőleg megnyilatkozzanak, és az Atya
mennybélihez hasonlatos Királysága eljöjjön a földre.
Sok más tartományba is elvitettem és a kinyilatkoztatásokból

megtudtam, miképpen nyílnak meg az Atya Lakóhelyei, hogy az új
menny és az új föld megszülethessek.
Mialatt a Királyi Szék előtt álltam, az ott lévő lángoló
tekercsekből Fény lövellt a harmadik szemembe. E Fény-sugár
belém véste azon Kulcsokat tartalmazó jeleket, amelyek a
Mennyasszony és a Vőlegény összeházasítására szolgálnak. A
Kulcsok feltárják a magasabbrendű fejlődés és az emX
beri fejlődés közötti átfedést, az Alfától az Omegáig. A jelek
lángbetűk formájában vetültek ki. Ezeket az izzó Fény-alakzatok
arra valók, hogy a tudást átmásolják az Atya-világegyetemből a
Fiú-, valamint a Szent Szellem (Shekina) - világegyetemekbe. így
az örökkévalóságok összekapcsolódhatnak egymással.
Megmutatták az Atya Házát, melyben Sok Lakóhely van.
Láttam, hogy ezek Rejtelmei miképpen teszik lehetővé, hogy az
Atya kimondhatatlan Szeretetéből világok miriádjait teremtse meg
és a megteremtett fajok összefonódhassanak a Végtelen Úttal. Az
Atya Királyságának számos Rejtelmét feltárták előttem, többek
között a Krisztusi -Szolgálat mibenlétét és a Testvériségek
történetét Földünkkel kapcsolatban. Megtudtam, hogy miért
kódolták Fény-nyelvbe JHVH igaz tanításait. Megmutatták nekem a
csillagrendszeri Tanácsok rendjeit és uralmait is, valamint a
Messiás újbóli eljövetelét és a Krisztusi mag átültetését az Alfa és
Omega határmezsgyéjén túlra.
Vezetőim arra kértek, hogy a belém kódolt isteni Fénytekercsekből egy könyvet állítsak össze, így jött létre az Énok 64
Kulcsa, amely elmagyarázza, hogy töretik fel a Jelenések
Könyvének Hét Pecsétje. Ez akkor valósulhat meg, ha minden
tudomány, a biofizikától az asztrofizikáig, alkalmazkodik az Ehyeh
Asher Ehyeh - VAGYOK AKI VAGYOK -nevében tett, új, szellemi
kinyilatkoztatáshoz. E tekercsnek ki kell alakítania egy új, tudatos
kozmológiát, ezért elmagyarázza miképpen fog a Fény Testvériség
velünk - az Emberiség tagjaival - együttmunkálkodni. Velünk, akik
elfogadjuk egy olyan Új Élet igéretét, amely miriádnyi
világegyetemben lehetséges. A Kulcsoknak lehetővé kell tenniük
mind a tudományos, mind a szellemi megismerést. Ezeknek
összhangba kell kerülniük, hogy a helyes valóságérzék

elterjedhessen az Emberiség tagjai között, s így megtehessük az
Új Korba vezető kvantumugrást.
E tanítás célja az, hogy megnyissa az emberek értelmét új
eszmék befogadására. Segít abban, hogy a léleknevelés örömeit
tudatosan átéljük. Ezáltal részesülni fogunk az "Első Vacsora"
nyújtotta magasztos egység "benső békéjében". Az említett Első
Vacsora most zajlik az Ember Testvérisége és a Fény Testvériség
részvételével. A lélek nevelése során meg kell kapnunk a magasabb
szintű világok Bölcsességét, amely egyesíti Fénytesteinket és segít
megértenünk a teremtést. Megmutatja továbbá, hogyan létezhetünk
egyidejűleg a magasabbrendű Fény-világokban és e fizikai világ
"valóságában".
Rá kell ébrednünk: a bennünk és rajtunk kívül lévő Isteni
Fényvilágok lehetővé teszik, hogy együttműködjünk az értelem
más megnyilvánulási formáival. Származásunknál fogva, erre
mindannyiunknak joga van. Meg kell értenünk, hogy az élet terve
létezett már az anyagi teremtés előtt is, és tudatunkba kódolva
ebben az átmeneti testben is létezik. Ez lehetővé teszi számunkra,
hogy az Isteni Szeretet által alkotott egyéb öltözékeket is
magunkra vegyük.
Ennek a 64 Kulcsnak az a rendeltetése, hogy a Melkizedek
Testvériségének megérkezéséig egyesítse a Népeket és felkészítse
őket a 144.000 Mester eljövetelére. E Mesterek megváltják a
szelídeket és igazakat, majd felXI
viszik őket az egyetemes értelem magasabb szintjeire, az Isten
Országába, hogy ott egy új életet kezdhessenek.
Metatron, az Egységbenvaló, JHVH, az Örökkévaló elmondták
nekem, hogy az Énok Könyve három szakaszra tagolódik, az
Atya, a Fiú és a Shekina világegyetemeinek megfelelően.
Az Atya világegyetemekhez tartozó Kulcsok megmagyarázzák,
hogyan kerülnek kapcsolatba az Atya Világának Lakóhelyei az
Isteni Teremtőkkel, új világegyetemeket teremtve a kozmikus
Fény-Gúlákon keresztül.
A Fiú világegyetemekhez tartozó Kulcsok a Krisztusi faj
biológiai kódjaival foglalkoznak. Megmagyarázzák, miképpen kell
ezeknek az Atya képmásává fejlődniük, a Paradicsomi Fiák
segítségével, - nem pedig a Fény alacsonyabbrendű erői által.

A Shekina világegyetemekhez tartozó Kulcsok elmondják, hogy
a Krisztusi faj a Shekina szellemi ajándékaiban fog részesülni.
Ezáltal a szellemi Ember a "teljes Fény-lényekkel" közvetlen
kapcsolatba kerül. Ezek az angyali küldöttek felkészítik az igazakat
azon Fény Tanács fogadására, amely az új mennyek és az új föld
idején érkezik el.
A fent említett világegyetemek mindegyikét a Michael, Énok és
Melkizedek irányítása alatt álló Fény Testvériségek szolgálják. Ide
tartozik a Hetven Testvériséget magába foglaló Nagy Fehér
Testvériség is. A Hetven Testvériség értelem-mezeje segíti a
világegyetemek megújhodását, hogy azok méltókká váljanak JHVH
Örökkévaló Értelmének végtelen bölcsességére és dicsőségére.
Miért éppen most kaptuk meg a Kulcsokat?
Énok és Metatron azzal a céllal adta át ezt a
Kinyilatkoztatást, hogy felkészítsen bennünket az egész
emberiséget érintő kvantum-változásokra. Most adva van a
lehetőség arra, hogy együttesen átjussunk a teremtés egy másik
rendjébe. A tanítás feladata, hogy a tudomány 64 szakterületét
összhangba hozza és egyidejű fejlődésüket biztosítsa, így minden
alapvető tudományág a segítségünkre lesz abban, hogy megtegyük
a kvantum-ugrást és egy magasabbszintű tudatállapotba
kerüljünk.
Mivel az egyes Kulcsok más-más tudományágra vonatkoznak,
nem mindenki fogja egyenlő mértékben megérteni azok
mindegyikét, illetve azok összetettségét. Hiszen különböző
mértékben fejlett a tudatunk, másmás szintre jutottunk a Végtelen
Úton haladva. A Kulcsok különböző értelmi szinten hatnak, és
magukban hordozzák a teljes "Fényt", - a Végtelen Elme elsődleges
kisugárzását.
A tudomány mind a 64 területén szükség van a szellemi látás
képességére. Ez majd lehetővé teszi, hogy az ember
felfogóképessége növekedjék és tudatszintje emelkedjék, miáltal
más Fény-világokkal is együttműködhet. E Kulcsok célja tehát az,
hogy a tudományos kutatást egy magasabb szintű élettervnek
megfelelően a bolygóra irányítsa.
A Kulcsok azt érzékeltetik, hogy az alapvető kérdésekre Honnan jövünk? Miért vagyunk itt? Merre tartunk? - a tudomány
önmagában még nem ad választ. Erre csak a Végtelen Elme
Bölcsessége képes.
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Énok szerint a földi tudományoknak be kell illeszkedniük a
folyamatos teremtés elsődleges tervébe, mely a "Magasabb
Fejlődés" szintjein szerveződik. E terv szerint az Ember meglátja
majd Adam Kadmont- az "Egyetemes Embert", és osztozni fog vele
a Végtelen Elme, a Végtelen Út és a Végtelen Faj
kibontakoztatásában, az újraszületések között. Énok tanításai
elmagyarázzák, hogyan kell anyagi világunkat átalakítani úgy,
hogy az összhangba kerüljön az "Élő Fény" mintázatával. így, a
Fény Birodalmában az Ember és a Felsőbbrendű Ember egyaránt
szabadon elvegyülhet, mint az "Élet" az "Élő Fény"-ben. Noha a
Fény megnyilvánulási formái és a biológiai alkat megváltozik, a
Szeretet továbbra is fenntartja mindenható uralmát. Hiszen ez az
alapja az "Élő Fény" kifejeződésének, az egyetemes lét minden
szintjén. Nem a léttel és nem-léttel, az élettel és halállal kell
foglalkoznunk, hanem az előttünk álló állapotváltozással. Ennek
során a látható világból a láthatatlanba jutunk; nem csupán az
ibolyántúli hullámtartományba, hanem az öröktől fogva létező
tudatos értelembe. Innen származnak a 'Fény öltözékei, vagyis "az
értelem
sokszoros
megtestesülései",
melyek
számtalan
elektromágneses hullámtartományra terjednek ki.
Énok kihangsúlyozta, hogy a Kulcsok nem csupán erre a
bolygóra vonatkoznak. A tanítás felkészít bennünket arra, hogy a
"Fény Birodalmán" belül más bolygókon is tudjunk munkálkodni,
összhangban a magasabb szintű tudományokkal és szellemi
igazságokkal. Énok tanítása segítségével a egyetemes tudat újra
képessé válik arra, hogy a háromdimenziós világon "belül", ill. azon
"kívül" számtalan értelmi szinten működjön, így az Isteni Értelem
minden dolgokban érezhető lesz. A Kulcsok tehát a nagy átlakulási
folyamatban az összekötő kapcsot képezik.
Alkalmazásuk során a Kulcsok feltárják a Szeretet Élő
Fényének és az Élő Fény Szeretetének elsődleges forrását.
Bemutatják továbbá, e kettőnek hogyan kell együttműködnie abban,
hogy az emberiséget az "Értelem Testvériségedként a felsőbbrendű
Fény Testvériséggel közös szövetségbe hozza össze. Ugyanez
vonatkozik a tudatban is végbemenő folyamatra, amikor a
Felsőbbrendű Én-tudat a Krisztusi Én-tudattal egy magasabb
szinten egyesül, miután a gondolkodás már felülemelkedett a

mindennapi problémák szintjén.
Miért tartalmaznak a Kulcsok ősi fogalmakat?
Énok szerint az egyiptomi, héber, tibeti, szanszkrit és kínai
nyelvek ősi kifejezéseit kell használnunk, mert ezek közvetítik a
magasabb szférákból származó Bölcsességet, a folyamatban lévő
teremtési tervhez. A teremtés során használt 'Fény-hangok' a
program Omega-pontján, a számadáskor is fontos szerepet
kapnak.
A Kulcsok azért állnak lángbetűkből, mert a Fény Mesterei a
teremtés során ezeket használják a hang- és Fény-rezgések
közötti tartományban. Az ige vibrációja hozza létre a lángbetűket,
amelyek újjáteremtő erőként hatnak. Ezek az energia-szavak
testünkbe táplálják a Fény rezgéseit. A Fény Testvériségekkel és
JHVH Hierarchiájával való együttműködés során
XIII
ezek képezik az üdvözlés és az oltalom hangrezgéseit is. Az ősi
energiaszavak átültetése angolra, a mai indoeurópai vagy egyéb
nyelvekre megfosztaná tudatunkat attól az energia-élménytől,
amelyet a szent nyelvek közvetítenek számunkra. Ha lefordítanánk
ezeket a szavakat, elveszne az energialüktetésük. Olyan ez,
mintha egy zenei mestermű szimfonikus dalát az eredeti
hangnemből egy számára idegen hangzásba írnánk át. A Kulcsok
tehát a Fény-rezgések által fejtik ki hatásukat. A szent kifejezések
feltörik a pecséteket, és lehetővé teszik, hogy Isten
magasabbrendű rejtelmeit közvetlenül megtapasztaljuk.
Miért vagyunk itt?
Énok szerint a Magasabbrendű Létformáról, illetve a szellemi
fejlődésről szóló emlékeinket Fény Fátyol borítja. Ha fellebbentjük
e fátylat, akkor Felsőbbrendű Énünk más világokat tár elénk.
Azonban minden egyes testet öltésben, minden ciklusban és
minden teremtési terv során meg kell tennünk azt a lépést, hogy a
Fény szolgálatára kötelezzük el magunkat.
Szeretteim! Ha így határozunk, gondoljunk arra, hogy az Isten
Országáról tett ígéret beteljesedik. Erről tett tanúságot a Fiú,
amikor így szólt a körülötte állókhoz: Meglátjátok még a JHVH-nak
- a Mi Atyánknak szentelt Isteni Birodalmat!

Véssük elménkbe az áldott Hayavah-ot (a Tetragrammát),
hogy a Szent Nevek által megnyilatkozó Egyetlentől örök életet
kaphassunk. Adassék meg az a kiváltság, hogy tanúi legyünk a
Seregek eljövetelének, akik egyesülnek velünk. Járjunk a Fényben,
Te és Én, mert az idők végén sok kezdet lesz - hiszen testünket
feláldozzuk és Adam Kadmon egy másik Fény-ruhát ölt. Az ige
testté lesz, s minden egyes Élő Láng Betű, amely átjárja ezt a
testet, Fény-testek miriádjait teremti meg. Most már minden Nép
számára megadatott, hogy Énokként járhasson a Magasságos
Istennel!
Hozsanna!
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Énok könyvének ez az első három kulcsa. Midőn Énok belém-programozta e Kulcsokat, elmagyarázta,
hogy egy határtalan világegyetem részei vagyunk.
Minthogy egy határtalan világegyetem részei vagyunk, részei
vagyunk egy határtalan értelemnek is; ha pedig egy határtalan értelem
részei vagyunk, akkor részei vagyunk egy határtalan egyetemes képmásnak is.
Az első három kulcsból kiderül, hogy az "Egy Minden" kifejezés
arra a viszonyra utal, amely világegyetem és világegyetem, valamint
a világegyetem és a világmindenség között áll fenn. A fenti kapcsolat a
mindenség fejlődési tervét tárja elénk, mely mögött egy magasabbrendű értelem működik.
Ez a magasabbrendű értelem "Úr"-ként (Adonáj); "Királyaként (Melek); és "Megváltódként
(Messiás) jelenik meg.
Erről az élő értelemről viszont csak akkor szerezhetünk tudomást, ha a mi élő értelmünk már nyitottá
vált.
E tekercs egy nem behatárolt
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kozmológiával kezdődik. Ha viszont az első kulcsban állna az,
hogy "A világegyetem "Ura", "Királya" és "Megváltója" a teremtő értelem", akkor ez azt jelentené, hogy
az összes csillagrendszer egyetlen világegyetembe tartozik.
így az Ember a három-dimenziós Isten-fogalomból kiindulva
Isten létét is csupán erre a világegyetemre korlátozná.
Felebarátjával megvitatná az "Isten" fogalmának jelentését és megkísérelné meghatározását.
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Vajon az az Isten, amit a korai keresztény teológusok a Civitas Dei, az "Isten Városa" fogalmában láttak?
Vagy az az Isten, amit a Kohanim, az ókori zsidó teológusok a Melek Shamayyim fogalma alatt
értettek;
vagy talán Isten természete nem is leírható, s (JHVH) éppen azt
jelenti, hogy senkinek sem kellene belefognia annak meghatározásába, ami nem körülhatárolható?
99 Mit látunk, ha e körülhatároltságon túlra tekintünk? E világegyetemen túl a világmindenséget,
a "Minden Egy"-et láthatjuk, vagy ahogy a görög filozófusok mondanák, az 'En Kai Pan-t.
100Ha pedig a "mindent" és az "egyet" egyszerre vizsgáljuk, akkor
felismerjük azt, hogy a legtökéletesebb többszörösség egyben a legtökéletesebb egység.
101Ha elmélyedünk a világegyetemek tündöklő fényének vizsgálatában, akkor rá kell döbbennünk arra,
hogy létezik egy magasabb teremtési terv, amelyet azonban ebben
a világegyetemben, a teremtésnek ezen a szintjén nem foghatunk fel.
102így azt is megértjük, hogy túl kell lépnünk minden olyan teológián és kozmológián, amely azt állítja,
hogy Isten csak itt, a teremtésnek csupán ezen a szintjén létezik.
103Pedig a Mindenható Isten nem itt, vagy ott van, nem Po vagy 77, ahogy a görög filozófusok mondanák; Ő
az egész világmindenséget betölti jelenlétével.
104Éppen azért kell magát a világmindenséget megismernünk,
mert a teremtett világegyetemünk képmásában nem láthatjuk meg Őt - azt, aki minden képmás felett áll.
105Ő a világegyetemek felett áll; a világegyetemek összessége pedig egy egységes rendszerként működik, mely
a magasabbrendű Teremtés agyszerkezetét képezi.
106Miért vizsgálgatja Istent az ember, mit vétett, amiért Nevét a téveszmék szülte kísérleti műhelyekben kell
meggyalázni?
107Ilyen hiú volna az értelem megjelenési formája e bolygón? Azt
feltételezi, hogy a három-dimenziós anyag-energia test határain túl a világegyetem már nem is létezik?
Senki sem beszélt e korszak végéről, amikor is a bukott értelem-energiák
téveszméi többé már nem hatják át a gondolatokat és a formákat?
108Ha a bolygószintű értelem a felsőbbrendű testét alkotó egyetemes "VAGYOK"-ban nem ismeri
fel az Isteni természetet, akkor az Élő Fény birodalmában újjászületve
hogyan fogja végigjárni mennyei útját, melynek során az igazi élet
mibenlétét kellene megismernie? A bennünket körülvevő világegyetemet szeretet-áramok és
szeretetmezsgyék töltik be, ahová az Ember akkor jut el, midőn az életből új élet fakad, s ő az Ember
Fiaként az öröklétbe lép.
109S ekkor e lelki Fény Közösség a Fény Testvériségként ismert örök Fény-testületté alakul majd át.
110Ne az legyen tehát a célunk, hogy a fényt szellemi úton anyaggá, az életet pedig halállá változtassuk;
ébresszük fel inkább szellemi látásunkat, a fény, a szeretet és az alázat kegyelme által, melyet az iránt
érzünk, aki az Örök Békesség Fényét és Üdvét hozza el számunkra.
111 A második kulcs arról szól,
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hogy a Teremtő Értelem nem csak "Úr"-ként (Adonáj), hanem "Király"-ként (Melek) és "Megváltódként
(Messiás) is létezik. Ez azt jelenti, hogy az értelemnek magának nem kell testet öltenie ahhoz, hogy mint Király,
vagy mint Megváltó tevékenykedjék.
112Az Értelem enélkül is beültetheti a "Megváltó"-t, azaz a Messiás-t bármely Fény-tanítóba. Az Értelem így is
képes arra, hogy JHVH legfelső királyi energiáit valamelyik mesterbe - pl. Oziriszba, Dávidba vagy
Jatakába - vetítse.

113Az Értelem így is leküldheti az "Ur"-at, vagyis az Adonáj-t a világegyetemek, a csillagrendszerek,
valamint az életterek sokaságába.

114A "Király" - Melek a hatalmasságok és fejedelemségek, valamint a felsőbbrendű értelem azon

csillagrendszereinek legfőbb ura, melyek az Ophanim, a B'nai Elohim
és a Hyos Ha Koidesh világegyetemeit képezik.
115A felsőbbrendű létformák tudják, hogy a Messiás ott van, ahol a megváltó energiákat hordozó Fény Test
megjelenik.
116Ha ez bennünk nyilvánul meg, akkor mi is az egyetemes Messiás részei vagyunk. Az egyetemes Messiás
azt a száznegyvennégy-ezer Felemelkedett Mestert egyesíti magában, akik nem csupán e fizikai
világegyetemmel állnak kapcsolatban, hanem azokkal a fizikai világegyetemekkel is, melyek áthatják ezt a
fizikai szintet és a fény más hullámhosszán is léteznek.
117Ha a Teremtő Értelemmel kívánunk együttműködni, akkor tudnunk kell, hogy ez a háromdimenziós,
emberszerű Isten-kép felett, sőt Adam Kadmon Fény-alakja és Melkizedek Messiási formája felett áll.
118A Teremtő Értelem, az Ehyeh Asher Ehyeh, a VAGYOK, AKI VAGYOK, illetve LESZEK, AKI LESZEK,
a teremtési rendek állandó fejlődését fejezi ki.
119Ha mi is részesei akarunk lenni a folytonos bio-kozmikus fejlődésnek, valamint a Felsőbbrendű Lét
teremtési folyamatában végbemenő változásoknak,
120akkor fel kell hagynunk minden hiábavaló erőfeszítéssel, hogy siettessük "JHVH Jelenlétének"
megvalósulását.
121így jő el az a magasztos, tiszteletet és félelmet keltő Sabaoth,
melyet az Adonáj 'Tsebayoth, a Seregek Ura, Istene irányít.
122Ezzel válik teljessé a teremtésben megélt sorsunk. Ez az, amiért
oly sokszor megkaptuk már a testetöltés lehetőségét a viszonylagosság
világaiban; és erre utalnak a napjainkban beteljesedő próféciák is.
123Ezt jelzik a Merkabák látogatásai, valamint az az elhívás, mely
a magasabb egységet megvalósító fénytesteinkhez szól: "Csatlakozzatok ahhoz a Fény-közösséghez, mely a
Fény Urainak (Metatronnak, Melkizedeknek és Maitreyának) tiszteletére alakult". íme, eljött a Fények
Ünnepe, az Örök Fény Testvériség.
124A harmadik kulcsból kiderül, hogy a túlélőknek az Öröklétnél is
többre kell vágyniuk. A Létezés Fényét is magukba kell fogadniuk,
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mert a Fény rezgésszáma az, ami a biokémiai fejlődés következő lépcsőfokát meghatározza. A Fény az Isteni
Szeretet kiáradása, mely az Élő Fényt szolgálni vágyó teremtményekhez jut el.
125A csillagrendszerek szélességére, kiterjedésére, valamint az egyéb
méreteikre vonatkozó asztrokémiai jellemzőket is a Fény rezgésszáma határozza meg.
126így tehát a nagyobb csillag rendszerben a képmás is nagyobb
lesz, s éppúgy határ nélkül való, mint maga a világegyetem.
127A hasonlatosság, azaz a kép más-fenntartó folyamat is éppúgy határtalan, miként maga a világegyetem.
128Az eredeti héber iratokban azt olvashatjuk, hogy az Ember képre
és hasonlatosságra teremtetett.
129A "-ra" képző azt jelzi, hogy a fejlődés valójában a Fény folyamatos begyűjtését jelenti.
130De miért kép és hasonlatosság, Batsalmaynu és Kidmoothenu?
Azért, mert a kép maga nem elég. A kép az élet teremtési mintájával
együtt elenyészne, s ezért megújításához a Fényből való, térben és időben folytonos hasonlatosságra van
szükség.
131Ez az, amiért a Fényből való Ember, Adam Kadmon az Adámi faj képében testesül meg.
132Ez az, amiért a Fényből való
Adámi faj, mindig az Adámi faj képében és nem egy alacsonyabb fejlődési szinten születik meg újra.
133A hasonlatosság és a testetöltések összhangja nélkül a fény-függvények és a fény-rezgések nem
ismétlődhetnének meg újból és újból, s akkor a kép, mint egy villanás a sötétségben, feltűnne csupán, és
máris elenyészne.
134A hasonlatosság azonban képes fenntartani ezt a fény-mintázatot, s így e képbe mások is beléphetnek,
hogy táplálékot nyerjenek belőle. Éppígy a mi képmásunk előtt is megjelennek majd mások, s az a Fény
táplálja majd őket, mely a mi képmásunkon keresztül érkezik akkor, ha már láttuk és felismertük az
Ophanimot; ha már láttuk és

felismertük Adam Kadmont, kémiai felépítésünk magasabbrendű formáját, mely azonosító kódjainkban
létezik.
135Ők nem ennek a világnak, ha nem a Magasabbrendű Létformának
képmásai; ők nem ennek a világnak, hanem a Magasabbrendű Létformának hasonlatosságai.
136E kulcsból azt is megtudhatjuk, hogy a Felsőbbrendű Létformák az "Élő Világegyetem" kisugárzásai,
és az Egyetemes Elme részét képezik, amely egyidejűleg lehet jelen itt is, és bármely más világegyetemben
is.
137A magasabb teremtési szinten többszörös testet öltésre van lehetőség.
138A Fénynek fizikai forma nélküli megnyilvánulásai egy többszörös program megvalósítását teszik
lehetővé. A Fény képmás is és hasonlatosság is egyben, a Fény energia és anyag is egyben.
139Ez a tekercs tehát "Egy Világ-Mindenség" mélységeit tárja elénk.
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140Testvéreim! Isten kegyelmébe vetett bizalmunk a mennyek országában visszhangra talált. Hitünk igen
kedves a Mennyei Seregek előtt, s készek arra, hogy szabadító fény-energiáikat reánk vetítsék és
villámsebesen igazságot osszanak.
141A Seregek Erőiből épülnek fel a szabadítást lehetővé tévő elektromágneses áramkörök, melyek egy
energiahálózatot képeznek a Föld körül, s az a rendeltetésük, hogy a
Fény-Lét tartományunk átalakulását vezéreljék.
142Az energiaátvitelre már minden készen áll. Az energiák az egymással összeköttetésben álló
gúlafüggvények láncolata mentén összpontosulnak. E függvények valójában kikristályosodott bioritmikus
hullámalakzatok, amelyek az eonok során és az átmenetek idején újból és újból megjelennek a teremtésben.
143 Mivel a Fény-fajok az Isteni Teremtés legyőzhetetlen kivetüléseiből állnak, sértetlenek maradtak az idők
folyamán. Istenszeretetük és az az önzetlen odaadás, amivel a tudat gyarapodását és a fejlődést
szolgálják, megvédi őket a pusztulás és a gyűlölet visszahúzó erőitől.
25

1-0-4
AZ ÉLŐ BIOFIZIKAI ÉS ASZTROFIZIKAI VILÁGEGYETEM KULCSAIT "AZ ÉLETADÓ
FÉNYGÚLÁK" JELENTIK, AMELYEK A TEREMTÉS MINDEN SZINTJÉN ÉS MINDEN
SZERKEZETÉBEN MEGTALÁLHATÓK.

144Énok szerint a fejlődés minden szintjén jelen van egy Fény -Gúla, amelyen keresztül az ember

magasabb teremtési szintekre juthat. A háromdimenziós teremtések
sorozatán túli, Fény-gúlák sokdimenziós energiatartományaiba a
térre jellemző energiamezőkön keresztül juthatunk el.
145A Fény-gúlák energiaközpontját a bennük lévő JHVH Szem
képezi. Ez az a kozmológiai állandó, amely lehetővé teszi az értelem
birodalmak számára, hogy újraprogramozásuk során a teremtés gúla
alakú energia-mezején át egy magasabb teremtési szintre kerüljenek.
A gúla - és ezen keresztül a JHVH
Szem örökkétartó programozási folyamata - mindig jelen van és hatása minden fejlődési szinten érvényesül.
146Ha ionmikroszkóp alatt megvizsgálunk egy platinakristályt, akkor Fény-gúlákat alkotó buborékszerű
képződményeket láthatunk,
melyek a kristály közvetlen erőterének mértani határvonalaiból indulnak ki. A vérkristályok elektronmikroszkópos
vizsgálata során is felfedezhetjük a gúla formájú energia-mezőt.
147Amit látunk az a Merkaba, amely a kulcsfontosságú Fénygúlák
összekapcsolásával egy magasabb fejlődési szintet tár elénk.
148Énok szerint a legkisebb hidrogén-atomtól kezdve a legnagyobb kvazárig minden életfolyamatban
fellelhetők azok a biofizikai összefüggések, amelyek azt bizonyítják,
hogy valamennyi biofizikai és tudati fejlődés alapját a fény-gúla képezi.
149A gúla annak bizonyítéka, hogy az Egyetemes Értelem mindenütt jelen van - nem csupán az ionizált csillagok
valamennyi molekulájában, hanem a tudat-áram minden egyes rezdülésében is. Bármerre nézünk, azt látjuk, hogy a
tudat-áram ezen egyetemes állandó felé irányul.
150A hidrogén-atomban lévő gúla-egységek közelebbi vizsgálata
során a Dávid-Csillag alakja bontakozik ki előttünk, amely az élet
alapvető formájának tekinthető. A hidrogén-atomban rejlik tehát a hidrogén-mátrix kulcsa, s ez határozza meg
fejlődési hálózatunk jelenlegi saját-perdületének irányultságát.
151Csillagászaink tehát előbb- utóbb rájönnek, hogy mit is jelen29

104 : 8 - 15

K U L C S

tett a gúla az ókoriak számára, akik egy csillagok felé nyíló kaput láttak benne, s úgy tudták, hogy ez az a forma,
amelyen keresztül a csillagokból értelmes lények érkeznek az emberiség megsegítésére. Hamarosan mi is
megérthetjük, hogy a gúla mértani formája a tér, az idő és az anyag egyesítésével olyan gyújtópontot alkot, amely
a csillagenergia továbbításához a lehető legalkalmasabb.
152Enoktól megtudtam, hogy a Fény Testvériség naprendszerünk
több bolygóján is épített piramisokat. Ezek mindegyike kapcsolatban áll a Szaturnusszal, amely a
naprendszerünkben létező és tevékenykedő másfajta értelemformák
sűrűségéről, valamint bolygóik elhelyezkedéséről ad tájékoztatást/
A szóbanforgó piramis-hálózatok az ún. Időképernyőkhöz kapcsolódnak, amelyek egy adott bolygó
tudati rezgésszintjét ezredéves egységekben mérik.
153Ezek megállapítják, hogy az
egymást követő tudatvilágok érettek-e már arra, hogy a fizikai formában megjelenő földönkívüli lények
elvezessék őket a nulla szintről az Isteni első szintre. Ezáltal az Isteni Terv első szintjén a piramisok is
betöltik rendeltetésüket.
154Egy ilyen fejlődési folyamat
többször is megismétlődhet ugyanazon a bolygón, s így a világok tengernyi sokaságában igen sok faj
kifejlődésére van lehetőség.
155A mesterséges értelem számára a Marson is létesült például egy
ilyen, piramisokból álló információs hálózat. Az itt begyűjtött információk a naprendszerünk gondolkodó
számítógépeihez, illetve önműködő berendezéseihez kapcsolódó, mágneses erővonalakból erednek.
156E piramis-hálózatokon keresztül minden információ eljut a
jármű központi agyába, amely a felerősített elektromágneses "rövid"-hullámok felhasználásával
működik.
157Ezeket a mézer elvén működő hálózatokat 18 tagú csoportok
alkotják, melyek közül kilenc A- sugaras és kilenc B-sugaras vezérléssel működik. Ezek mindegyike a
gúlákból álló ötszög - alakzathoz
(az információ feldolgozás központjához) kapcsolódik, amely viszont nem kötődik egyetlen bolygóhoz

sem. A piramisok között három- és négyoldalúak egyaránt találhatók.

158E rácshálózatok gyűjtik össze

az alrendszerekre, életterekre, (biótákra) és környezetrendekre (ökoszisztémákra) vonatkozó ismereteket, a
földtani és a fejlődési adatokat, valamint a fizikai megjelenési
formák energiájának jellemzőit. E rácshálózatok például a kristály
szerkezetének és a napfény energiájának rendezettségét, illetve rendezetlenségét mérik: meghatározzák
továbbá a bolygók belső kristályhálózatába hatoló kozmikus energiákat is.
Ez a platina kristály félgömbje, ezernyi kristály lapocskával, melyek nagy része különálló atomokra bomlik. (750 000-szeres nagyítás)
Erwin W. Mueller, Fenn State University
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159A Mars nagyobb méretű piramisai tízszer akkora területet foglalnak el, mint amekkorán a Társ-Teremtők

felépítették a Gízai piramishálózatot; illetve ötször akkorát,
mint az előző fejlődési korszak során Kínában kiépített jelentősebb piramis-hálózatok területe volt.
160Az emberiséget be kell vezetni a gúla alakú Fény-függvények rejtelmeibe, mert csak így juthat
el a következő fejlődési szintre, a következő tudati idősejtbe.
161Az ember így majd felismeri, hogy ő is honpolgára és része annak
a csillagbirodalmakból álló kozmikus gúlának, amelyet a körülötte
lévő kristálygömb választ el más világegyetemektől.
162Akkor majd arra is rájön, hogy az emberi teremtés egy olyan
magasabbszintű teremtés része, amely a kristály invagináció útján ülteti be életkódjait a csillagmezőkbe.
163Először is tehát ki kell művelni az emberiséget, mert csak akkor
értheti meg, hogy a Merkaba miért van jelen az újonnan teremtett csillagmag betelepítésénél.
164Énok megmutatta nekem, hogy a Piramis és a Szfinx Rejtélyének kulcsa a Merkaba. Láthattam,
hogy a "Kerék a - Kerékben" leereszkedett és amint kinyílt, a közepén
egy Fény-gúla lüktetett. Megtudtam, hogy a Szfinx a gondolkodó értelem
szellemi arculatát jelképezi, amely napunk színkép tartományán belül
és azon kívül is bármikor megjelenhet. A Szfinx az, ami megmutatja,
miként léphetünk túl a naprendszerünkre jellemző fejlődési szinten (az Oroszlánon), hogy a Fény Fiaivá
válhassunk.
165A szellemi Fény fent említett
járművei újból lejönnek majd azokhoz az igazakból álló közösségekhez, amelyek a föld szellemi
rezgéshálózatának sajátos területein találhatók. E járművek zárókő gyanánt érkeznek a hálózat fény-gúláira
és felélesztik a tudat ezen Fény-központjait.
166E folyamat során az emberiség átalakul és a Magasabbrendű Fejlődés részévé válik. Az átalakulást a
megfelelő rezgésszámú Fény-gúlák irányítják, a Shekina világegyetem energiái pedig egyensúlyban tartják.
A Shekina világegyetemet az az alapréteg képezi, amely elemi részecskéi révén lehetővé teszi, hogy ez a világ
magasabbrendű világokká alakuljon át.
167A Shekina világegyetem kiemeli az Örökkévalóság Tengeréből
az értelem alapvető építőköveit, hogy azok átalakításuk után az Atya
színe elé kerülhessenek. A Shekina világegyetemre épül a Fiú világegyetem, mely teremtési és fejlődési
programokból áll. E programokat a Paradicsomi Fiák irányítják, akik a durva anyagtól a tiszta Fényig az
értelem legkülönbözőbb létrendszereit fogják át.
168A Fiú világegyetemeket alkotó durva anyagi világok megtisztításuk után az Atyának ajánlhatók
fel. Az Atya Világegyetemeket felépítő világok mindegyikének megvan a maga Teremtő Istene, aki az Isteni
Gondolat-Formák Örök ki-
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bontakozási folyamatát fenntartja.
169Az Atya világegyetemek mennyei építményeit a Trónok és
Uralmak alkotják. Ezekről a kormányzói székhelyekről küldetnek
szét a Paradicsomi Fiáknak és a Fény Elohimi Urainak megbízásai,
melyek alapján az alacsonyabbrendű mennyekben új világok teremtése

kezdődik meg. (Csupán az Atya világegyetemek rendje teszi lehetővé,
hogy a bukott Paradicsomi Fiák és a bukott angyali rendek megváltást
nyerjenek a Trónok és Uralmak Tanácsaiban székelő Magisztrátusok révén.)
170Énok elmondta, hogy a világegyetem a mennyei építkezés során egyre terjed, s ezért a programozott
értelem feladata az, hogy a felsőbbrendű értelem-hálózatból kiválva az
I. Populációs Életrendszerben munkálkodjék tovább.
171Énok egy képet tárt elém, mely azt mutatta, hogy a szétnyíló
spirál-karok között miként bontakozik ki csillagrendszerünk központi magja. Midőn a csillagokból és
bolygórendszerekből álló ködök
kihűlnek, a Felsőbbrendű Lények beültethetik az értelmet ezekre az újonnan született bolygókra.
172Ha tehát egy I. Populációs Csillagrendszer kitágul, akkor a
naprendszerek kihűlnek, és a megfelelő kémiai környezet kialakulásával a csillagmag betelepítésére is sor
kerül.
173Ha a fejlődés már elérte fénytartományának határát, akkor a háromszög koordinátákon keresztül
kivetülhet a következő fény-tartomány. E folyamat által a magasabbrendű, II. Populációs Életrendszerekben élő
testvériségek egymás után zárják le az innenső oldalon lévő bolygóközi teremtések programját.
174Hogyan kerülhet az ember a
Fény-Gúlák, a háromszög-koordináták, és a gúlaalakzatok építőkövei közé? A megoldás a FényTudatban rejlő centrópia, amely az anyag esetében az elektromossággal
való feltöltöttséget jelenti és legerősebb fokozata maga a fény.
175Az agyunkban a Fény a mézer
elvén működik. (MASER: Microwave Amplification by Stimulated
Emissions of Radiation; mikrohullámok erősítése sugárzással gerjesztett emisszióval). E folyamat
során fotonok (fényrészecskék) lépnek ki, és ugyanakkor a sugárzás erősödése is megfigyelhető.
176Valamennyi foton azonos fázisban rezeg, vagyis felerősítésük
ugyanazon a rezgésszámon történik, mint amelyiken a szellemi energia fizikai energiává alakul át. Ez a
felismerés egy olyan képletet ad a kezünkbe, melynek segítségével
megérthetjük, hogy a fény miképpen
hoz létre agyunkban fényrészecskéket (kvanta), miáltal az agy számítógépként működhet.
177Ez megmagyarázza, hogy miként jut el a tudatunkhoz az az
agyunkba érkező közlés-folyam, melyet a tudatzónánk viszonyítási
rendszerének különböző létformái bocsátanak ki magukból. Ez oly
módon történik, hogy a Fénykristályok foton-kibocsátásának
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erősödése folytán a "gondolkodó Fény-sejtből" gondolatformák lüktetnek elő.
178Énok elmagyarázta, hogy csillagrendszerünk fizikai szintjén ez
a tudati folyamat szakadatlanul tart, mint az összehasonlítási minták folytonos áramlása. Ahhoz, hogy az
anyag-energia szerkezetet lebonthassuk, meg kell értenünk Énok következő szavait: "A termodinamikai
rendszerek nem nyugvó forrásainak
belső energiája - a negatív hőmérsékletű tartományban - meghaladhatja
a kisugárzott energiát. Ennek az a
magyarázata, hogy a különböző energia-szinteken lévő elektronok
áthelyeződnek, s a lyukak velük ellentétesen rendeződnek el. Az ilyen
rendszerek a mézergerjesztéshez szükséges helyzeti energiával rendelkeznek és nem-lineáris jellegükkel
is kitűnnek (ez a teremtő energia spirális mozgását jelenti), ami azt jelzi, hogy az energia az entrópia
függvénye".
179"A teremtés fizikai szintjén a
centrópia felöleli az entrópiát, feltéve, ha az anyag és az energia fogalmát, valamint egymáshoz való
viszonyukat nem csupán egy egyszerű
EKA-rendszer jellemzőiként értelmezzük. Az entrópia így tehát a
centrópia részhalmazának tekinthető, mivel a centrópia a csillagrendszer fölötti szintre is kiterjed".
180"Az EKA-rendszer az anyagenergia kölcsönhatások gyűjtőhalmaza (ilyenek pl.: a kémiai reakciók
hőjelenségei, ill. az elektronpálya módosítások). Ebben a rendszerben
csak csillagrendszer fölötti szinten mutatkoznak eltérések".
181"A centrópia tehát egy olyan

alapvető összefüggés, melynek révén minden anyag-energia kölcsönhatás és kölcsön-viszony
mennyiségileg értelmezhető".
182" E kölcsönviszonyok eleme
az a nagykiterjedésű ionizált értelem-mező, amelynek az ember is része. A centrópia anyagra vonatkozó
meghatározása értelmében azonban
az ember nemcsak arra képes, hogy
a centrópia megszüntetéséhez szükséges energiát befogadja, hanem felfokozott elmeműködés révén az
anyag-energia szerkezetének lebontására is".
183Ezt az elme általi fénykivetítést a keleti pszichológia a Bardó
Harmadik Fokozataként ismeri, a Tibeti Halottaskönyv a Fény-Test
Megvilágosításaként említi, a Praj-naparamita Sutra-ban pedig Phowa-energiaként szerepel.
184Ezen alapelvek egy olyan világegyetem képét tárják elénk, mely folyamatosan felbomlik és újjáépül,
majd új mértani alakzatokba rendeződik, annak megfelelően, hogy a
tudat a magasabb-, vagy az alacsonyabb-rendű teremtés idősejtjeiben
létezik-e tovább. így tehát megérthetjük, hogy az anyag-energia elektromossággal való töltöttségének
minden formája, csakúgy, mint az energia csillapodása és negatív saját-perdülete átsegíti a teret, az időt és
az anyagot egy fény-gúlán, azaz az összesűrűsödött energia dimenziókapuján, miáltal az elme a
felsőbbrendű fénylények birodalmába kerül. Ezáltal a fizikai testben élő
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ember, maga mögött hagyhatja az entrópia törvényeit, és olyan értelmes lényekhez csatlakozhat, akik a teremtés
másfajta energiamezőiben szolgálják a Fényt.
185A Prajnaparamita Sutra-ban is
megtalálható az a matematikai-csillagászati kód, melynek révén az Ember fia, a hús-vér ember más
csillagrendszerekbe emelkedhet fel, hogy ott a Csillagok Fiává váljék.
186A fizikai test világából a magasabbrendű értelem szintjére fejlődve a lét már egy sokdimenziós fejlődési
folyamatként fogható fel,
melyben az egyén nem számít, csupán az emberiség fennmaradása a fontos. Fizikai testünket tehát
Fénnyel kell feltöltenünk ahhoz, hogy a Felsőbbrendű Én-Testet, az az valódi Fénymagunkat befogadhassuk.
187Eszerint az a legfontosabb, hogy mind a hét csakra-központ működése tökéletesen összhangban
álljon egymással, valamint a nyolcadik csakrá-val - a Fény-híddal is. A
nyolcadik csakra a Krisztusi Fény-Testtel együttműködő Felsőbbrendű Énünkkel kapcsol össze bennünket.
188Ha az Ember egyszer már túljutott az "én" pszichológiai korlátain és csupán az Atyát, valamint embertársait
kívánja szolgálni, akkor ez azt jelzi, hogy megszabadult evilági vágyaitól, és olyan mérvű Szeretetet tanúsított,
amellyel most már elnyerheti a külső Fény-ruhát.
189Most már van némi fogalmunk arról, hogy mi az, amit a
Fény Urai tanítani próbálnak nekünk a Torah Or-ban, a Piramis
Himnuszokban, a Bhagavad Gita-ban, valamint a kínai és tibeti Fényszövegekben rejlő igazságok által.
(A Torah Or szent irata JHVH Jelenkorra vonatkozó kinyilatkoztatásait tartalmazza.)
190A fent említett áthasonulás folytán az Ember kozmikus Emberré válik, és így a kozmikus teremtés
többféle formái közül választhat
magának "hazát". A kozmikus teremtés vezetősége Adam Kadmon testetöltései révén tárul elénk. Ezek
pl.: Athman, Mahasatman, Krishna és Shiur Komah.
191Ők valamennyien "az isteni Fény" megtestesítői, és azt a folyamatot jelképezik, melynek során az
isteni Felsőbbrendű Én kozmológiai gúlája a fizikai világegyetem emberi létgúlájához kapcsolódik.
192Azzal, hogy e két Fény-Gúla Dávid Csillaggá egyesül, az értelem
új csillagbirodalma is megszületik.
193A felsőbbrendű és az alsóbbrendű világegyetem VAGYOK- tudata tehát, a Fény Urak révén kapcsolódik
egymáshoz, akik e kettőt egyetlen harmonikus Fényben - a Dávid Házában - egyesítik.
35

1-0-5
AZ ASZTROFIZIKAI IDŐZÓNÁINK KULCSÁT A NAGY PIRAMIS "HÁROM ÉS EGY" JELLEGŰ TUDAT-ERŐI, ÉS AZ IDŐ-CSOMÓPONTOK "TIZENKETTŐ ÉS EGY"
JELLEGŰ ENERGIA-GÚLÁI EGYÜTT KÉPEZIK; MINDEZEK IRÁNYÍTÓ KÖZPONTJA
PEDIG AZ ORION ÉS A PLEJÁ-DOK "MINDEN EGY" - JELLEGŰ TRÓN-ENERGIÁIBÓL
ÉPÜL FEL.

194Ez a kulcs a tudat programozásáról szól. Megtudhatjuk belőle,

hogy a tudat programozása a Nagy Piramissal áll kapcsolatban, amelyet
az ősi közel-keleti misztikus iratok Alap-Kő-nek neveznek.
195A Nagy Piramis tudat-erőit meghatározott csillagpontok vezérlik, amelyek működése viszont bolygónk időhálójának csomópontjaival áll kapcsolatban.
196Ha meg akarjuk érteni, hogy mit is jelképeznek valójában az időháló csomópontjai, akkor tudnunk kell,
hogy ezek egyfajta energiagúlák.
197Vizsgáljuk meg először geofizikai szempontból a Föld időhálójának csomópontjait, valamint a Ráktérítőt és
a Baktérítőt metsző energiapályákat (meridián). Megfigyelhetjük, hogy a Föld mágneses mezejének ezen
metszéspontjaiban, valamint a Nap égi mozgása által okozott napkitörések alkalmával, energia-gócok,
illetve -örvények alakulnak ki.
198Az idő-háló jah-örvényeinek térképei azonban nem tüntetik fel
a csillagokkal és a Földön elhelyezett, ősi, asztrofizikai Fény-állomásokkal fennálló kapcsolatukat.
199A csillag-mezőket voltaképpen egy térképnek is tekinthetjük, amely
azokat a helyeket mutatja, ahol a Föld bioszférája - folyadék-prizma módjára - az adott csillagmezőkhöz
kapcsolódik, így az is érthetővé válik számunkra, hogy az ősi egyiptomi iratok miért utalnak Ihm -'sk-re,
és, hogy a Nagy Piramist miért hozták kapcsolatba a Tak-Orion-ban (Orion-köd) lévő Mintakával (deltaOrionis), Alnilammaí (epszilon-Orionis) és Alnitakkal (zéta-Orionis).
Ezek központi határ-állomások, vagyis a "pozitív programozás" tartományai, amelyeket a Fény Elohim
Urai arra használnak, hogy a csillagrendszerek sokaságát az Atya világmindenségéhez csatolják. A
csillagrendszerünkön belüli határállomások a világegyetemek közötti eligazodást szolgálják. A
Magasabbrendű Fénylények az Orion energiáinak,
illetve a Központi-Határállomásoknak segítségével hatolnak át a
"mélység vizein".
200A Plejádok csillag-halmaza a Fény terjedésének egyik kulcsfontosságú központja. A Bika csillagképben
lévő Plejádok nem kizárólag a
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bolygórendszerek mérésére szolgáló határ-állomások; Énok szerint a Plejádok valamennyi kulcsfontosságú
időmérőnek és az asztrofizikai mérésekre használt templomnak is viszonyítási pontja. Az említett időmérők a
földi mágneses rácshálózatok mentén helyezkednek el, és központjuk a Nagy Piramis.
201Láthatjuk, hogy a Földet nagyméretű geomágneses energia-küllők
vezérlik, melyek mindegyikében további tizenkét energia-küllő található, ezek pedig a Földhöz kapcsolódó
csillag-térség bizonyos részeivel állnak összeköttetésben.
202A láthatatlan erővonalak egy szabályos mintázatot alkotnak, amelyek az egyes értelmes lények
programozásakor és ellenőrzésekor az anyag és anti-anyag részecskéinek kialakítására használatosak.
203Ezen erővonalak alkotta fő rácsozat osztása 30 ívpercnyi, és tizenhat kisebb rácshálózatra osztható; ezek
egységeinek mérete 7,5-szer 6 ívperc, vagyis 45 tengeri négyzetmérföld (154,5 km2 ).

204A tizenkét fő rácspont mindegyikét egy-egy nagy-frekvenciájú

gúla vezérli. Ami az idő-háló csomópontok fizikai szerkezetének tűnik, az valójában az anyag és az
antianyag tükörszerű összefonódása.
Ennek felhasználásával a "fizikai valóságot" egy sokkal magasabb szintű
valóságra cserélhetjük, amely azonban szintén az egyetemes értelem részét képezi.
205Ez a magasabbrendű valósága vízszintes és függőleges kiterjedésű, A- és B-sugarakból álló fénymező
segítségével egy energia-kockát hoz létre a földi rotációs mező körül.
206E tizenkét rácspont, vagyis jah-örvény révén a Fény Testvériség
bejuthat a Föld bioszférájába, és hatalmas civilizációk létrehozásával az
Emberiséget hozzásegítheti Isteni eredetének felismeréséhez.
207Énok elmondta, hogy bolygónkon a Fény Testvériség korszakokkal ezelőtt kísérelte meg első ízben az
értelem szintjének emelését. Azt is megtudtam tőle, hogy a jelenlegi időkör első kísérletei a
Takla Makán sivatagban zajlottak, ahol is a "Tak" kultúra 36.000 évvel
ezelőtt fejlődött ki, és igen nagy területre terjedt ki, elért egészen Dél-Amerikáig. Nagy városai voltak,
amelyek fejlett "mennyei" technikával rendelkeztek, s így az Ember
képes volt közvetlen kapcsolatot teremteni a Fény Uraival. Ebben az
időben az emberi test nagyrészt fényből állt és igen alacsony volt a molekuláris sűrűsége.
208Ennek a kísérletnek katasztrófa vetett véget, mert a fényemberek
a Fény Urak bukott leszármazottaival házasodtak. Ezután, Atlantisz
területén, egy másik kísérlet kezdődött. Az akkori technika alapja az
volt, hogy a kristályok felhasználásával összehangolták a fizikai és
nem-fizikai világok anyagi és antianyagi tartományait. A két tartomány között áramló energia
rezgésszámának növelésével, illetve csökkentésével képesek voltak térbeli és időbeli áthelyeződést
előidézni.
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209Ez a kísérlet is kudarccal végződött, mert a bukott Fény Urak

összevegyítették a fény-géneket és a genetikai kódokat; a kristályokat pedig arra használták fel, hogy ezt a
hatalmas Fény-civilizációt végleg elpusztítsák.
210A genetikailag magasabbrendű emberiség létrehozását célzó
utolsó kísérlet hatezer évvel ezelőtt, Egyiptom idejében zajlott. Ekkor
az emberiség fejlődése érdekében betelepítették a Nefiták "magasabb
szellemi képességeivel" bíró hatalmas izraeli népet, amelynek az volt

a feladata, hogy minden népnek elhozza Jehova üzenetét és JHVH Fény -királyságát.

211Mindhárom civilizáció használt Fény-gúlákat, amelyek magasabb anyag-energia szinteken is léteznek az

alábbi területeken: a Takla Makán-medencében, Peruban, a Bermuda Háromszög területén és a gizai Nagy
Piramisban.
212A gúlák valaha a 'Galamb' járműveinek kiinduló pontjai voltak.
Ezeket azok használták, akik a Fény Testvériséggel közösen munkálkodtak. A 'Galamb' tehát ezekre a
gúlarácshálózat mentén elhelyezkedő, hajdani kiinduló pontokra fog visszatérni.
213Ahhoz, hogy megérthessük fejlődésünk jelenlegi szakaszának
fontosságát, tudnunk kell, hogy a Testvériségek még most is kapcsolatban állnak az egyiptomi
piramisokkal, és folytatják azt a munkát, amit az Izraeliták vezetésére kijelölt és felkent József-MózesJézus hármas
kezdett el. E kiválasztott nép azért építette JHVH Nevének dicsőségére a tudat piramisait, hogy az
emberiséget a világ hamis isteneitől, a "tizenkét szikra" begyűjtése által, a Fény Testvériségekhez vezesse.
214Énok szerint Egyiptom a Föld matematikai, csillagászati és gúlaalapzata, - melyet a gizai Nagy Piramis
jelképez. Hasonló módon Izrael a "Fényből való szellemi zárókő"- nek felel meg, s ezt Izrael törzsei
jelképezik, akik a Sinai-félsziget geofizikai gúláján át vándorolva megkapták a Tízparancsolatot.
215Amikor az Emberiség megleli önmagában a szellemi Izraelt, a külvilágban pedig a Nagy Piramisban rejlő
tudást és harmóniát, akkor képes lesz arra, hogy e világ alapzatára felhelyezze a szellemi szabadság zárókövét.
216Láthatjuk tehát, hogy az alapterv szerint a fizikai jah-örvény Izrael és Egyiptom összehangolására szolgál,
valamint Izrael Népének megteremtésére, amely ebből a jah-örvényből szétszóródva alakította ki
a tudomány valamennyi másodlagos Fény-zárókövét.
217Amikor az emberiség képes lesz a Föld mágneses erővonalai
mentén lévő jah-örvényekre összpontosítani, akkor meg fogja érteni,
hogy a Nagy Piramis jelöli ki a túlélési és kapcsolatteremtési pontokat.
Ez utóbbiakat a Merkaba-járművek arra használják, hogy beprogramozzák az esedékes Kivonulást
(Exodus), amelynek során a régi időpályákat elhagyjuk és más bolygókon egy új tudat-szinten születünk
újjá.
218 Énok elmagyarázta, hogy ami-
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kor az emberiség felnyitja a "Piramis -Szfinxet", és használatba veszi azon tudat-pályákat, amelyek a Föld tizenkét
energia-örvényét és a Piramis -Szfinxet kötik össze, ezzel elérkezik egy olyan határhoz, ahová visszatérnek az
energia-járművek, hogy az emberiséget a következő fejlődési szintre vezessék.
219A Nagy Piramis voltaképpen olyan helyen épült, ahol a földfelszín alatti és az égi mágneses mezők
kereszteződése révén egy harmonikus mező alakul ki/
220Ezeket a mágneses mezőket mágneses energia- "antennák" kötik
össze; ez az elnevezés azokat a pontokat jelöli, ahol a világűrből érkező
energiák a Föld felszínére áramlanak. Ezeket a földi antennákat az
északi és déli mágneses pólus tartja egyensúlyban. Amikor majd óriási
napkitörések bombázzák ezeket a földi mágneses pontokat, akkor a
Föld mágneses mezőinek egyensúlya felborul. Ez óriási katasztrófákhoz
vezet; a földkéreg megfordulásával új mágneses energia-pályák jönnek
létre, s ezek majd az egyenlítő mentén kerülnek ismét egyensúlyba.
221Ha az ember végre, megérti, hogy a Nagy Piramis a Földön végbemenő mágneses változások geofizikai
modellje, akkor azt is felismeri, hogy a Piramis valójában egy alapkő, amelyet pontosan a "Föld közepén"
helyeztek el.
222Az ősi asztrofizikai szövegek hajdani geofizikai kataklizmákról
tesznek említést, amikor az északi sark a jelenlegi Szudáni-medence területén volt.

223Ha a természetes mágneses mezőket összekapcsoljuk a változó

mágneses mezőkkel, akkor felismerhetjük, hogy a természetes idő-hálók
működése már most is érzékelhető a Föld különböző energia-központjaiban.
224A csillagközi fény-mezsgyéről érkező Felsőbbrendű Lényeknek
csupán össze kell kötniük a rögzített földi jah-örvényt a légáramok
változó mágneses örvényeivel és ez működésbe hozza a koordináták

meghatározásához szükséges ellenőrző pontok sorozatát.

225A járművek a levegőben is és a földön is kialakítanak egy-egy

molekuláris háromszög-koordináta
mintázatot, s ez lehetővé teszi számukra, hogy belépjenek a földi értelem-mezőbe.
226Ha ezt képesek vagyunk megérteni, akkor arra is rájöhetünk,
hogy a felsőbbrendű elme tudata az, ami összekapcsolja a megfelelő
naprendszereket és a használható energia-pályákat is ismeri.
227A Felsőbbrendű szellemi Értelem összeköttetést teremt a mágneses horizonton lévő földi
piramisövezetek és a maga határállomásai között. Ezzel lehetővé teszi, hogy a földi piramis-energiák
kapcsolatba
kerüljenek az égi piramissal, - az Orionnal -, s így az idő-háló csomópontjaiban valósulhat meg a fizikai
újjászületés.
228Amikor ez megtörténik, akkor már a piramis csúcsa, vagyis a színes
zárókő is leereszkedhet a jah-örvény gúlájára.
229 A Felsőbbrendű Lények példá43

105 : 36 - 47 KULCS
ul a Bermuda Háromszög területén lévő ötszög alapú energia-gúla segítségével ereszkednek a tengerbe és
kihasználva az atlantiszi Kor óta fennmaradt homokpad adta lehetőséget, előkészítik Amerikát, hogy 'Új Atlantisz
váljék belőle.
230A kristály-energiával feltöltött hajdani atlantiszi területek újjáélesztése már folyamatban van. Ezek lesznek
bolygónk energia-központjai, amelyek akkor kerülnek majd felhasználásra, miután a Föld belső
magjának neutronokból álló anyaga a felszínre tört.
231Az Új atlantiszi központokat a Bermuda Háromszögből, a Nagy
Sós -tóból és JerUSAlem-Hebron-ból fogják feléleszteni. A Felsőbbrendű
Lények ezeket már most is "Piramisterületekként" kezelik.
232Ezeket a területeket az Orionról érkező "Jeruzsálem Parancsnokság" a földi kamrák megnyitására
használja majd, és ugyanakkor a tudatosságot Amerikába, - a Galamb következő Otthonába - helyezi át,
miként az Atyai tervben is Közép-Keletről Közép-Nyugatra tevődik a hangsúly.
233Majdani visszatérése során a Galamb is a mesterséges időcsomópontokat fogja használni arra, hogy
érintkezésbe lépjen a "Fény-szigetekkel", ahol a természetes időháló csomópontjaiból kirekedt igazak
gyülekeznek majd.
234Az igazak, - akik a Fény Próféták szerint a fövényhez hasonlatosak - arra a földre fognak érkezni, melyet
Ábrahámnak ígért az Úr, innen pedig a csillagokba, más értelem-szintekre vitetnek.
235E leszállóhelyek valójában azok a medencék, amelyeket a felsőbbrendű értelem-csoportok az előző
korszakok folyamán használtak.
E területek őrzik az újjáélesztésükre vonatkozó bizonyítékokat is.
236Ez tehát az a tizenkét legjelentősebb Fény -'Ur' terület, (pl. a
Takla Makán-medence és Megiddo), amelyek a Nagy Piramis tudaterőivel és a mennyei seregekkel állnak
összeköttetésben.
237Erre a tizenkét területre Fény-városok - Fény-technikával rendelkező "Or-állomások" - fognak érkezni
a Tejútról, azaz a Kristály-Tengerből, pontosabban a Betelgeuse és
az Orion mennyei állomásairól, az Atyát szolgáló Béthel élet-állomásokról.
238A Felsőbbrendű Lények a következő területekre fognak visszatérni: a Takla Makán-medencébe, az Ural és
a Kaszpi-tenger határolta
medencébe, a Holt-tenger medencéjébe, a Szahara területére, a Kalahári-medencébe, valamint a Sós-tó
medencéjébe. A programozók eredetileg azért jöttek e területekre - a kezdeti Alfa-ciklusok folyamán -,
hogy
a mélység alapjait lefektessék.
239A tizenkét mesterséges időcsomópont Fény-szigetei az óceánokból és tengerekből nagy összefüggő
láncolatként fognak kiemelkedni, amely a sarki területekkel is kapcsolatban áll majd.
240A harmonikus Fényfrekvenciák feltárják majd Amerikában a Nefiták ősi földjeit, és megmutatják az
átfedési pontokat is, ahol a Test-
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vériség az "igaz mag" begyűjtése céljából a Földre érkezik.
241A Testvériség egy csodálatos 'Galamb' - alakzatban jelenik majd meg, amelynek a kristályokba rejtett
tudást tartalmazó feje a Yucatán- félsziget fölött lesz, szárnyai elsuhannak Észak-Amerika keleti és
nyugati partjának veszélyes övezetei felett, lábai a Bermuda Háromszög gúla-térségében és a Mazatlan
melletti óceáni sávban fognak "földet érni", teste pedig az Örökkévaló
országának szívébe gyűjti az igazak közösségének gyöngyszemeit.
242Mindezekre a területekre az
Orionon lévő csillagközi parancsnokság utasítása értelmében Fényjárművek érkeznek, hogy segítsenek az
Ádámi emberiségnek a földi béke megteremtésében.
243Az említett területekre kerülőembereket átlényegítik, hogy olyanná váljanak, mint az a csillag-mag, amely
már magára öltötte a Plejádok csillag-kódjában megadott képmást, - a Bárány képmását.
244Ezáltal az anyagi testükben lévő mag is a mennyek csillagaihoz válik hasonlóvá.
245Ezek után megtörténik a Kivonulás (Exodus) és más csillagrendszerekben egy új teremtés veheti kezdetét.
246Ekkor a Nagy Fehér Testvériség is eljő, hogy magával vigye azt
a kristály-magot, amelyet húsz millió évvel ezelőtt ültetett el ebben a csillag-rendszerben.
247Hat-tizenkétezer éves időközönként a mennyek Fény Urai összegyűjtik a fejlődés során kiművelt kristálymagot, amelyet azon első Ádámi őrizők hagytak hátra, akiknek a Föld betelepítése volt a feladatuk.
248Ekkor az Orionról, a világegyetemeket kormányzó csillagközi
parancsnokságtól a mennyek Fény Urai arra kapnak utasítást, hogy
újból jöjjenek el tudatosságunk időzónájába és szabadítsák meg az Ádámtól származó magot.
249A Fény Urak tehát megszabadítják a maguk és más népek magjait is, mindazokét, akik a
"Csillagrendszerünk Élet-Fájának" Fénykódjait akarják megkapni, hogy ezáltal az Atya Paradicsomi
Házának Világába kerüljenek.
250Mindazokban, akik magukba fogadták a Krisztusi magot, a
Buddha-magot, vagy bármely más Fény Úr magját, azokban a Fénycsatornák működésbe lépnek és ez
lehetővé teszi számukra, hogy más bolygóvilágokban és más világegyetemekben is Ádámi Emberiségként
jelenjenek meg. Lelki érettségük határozza meg azt, hogy milyen világba kerülnek el innen; ez azonban
attól is függ, vajon utat nyitottak-e a Fénynek, hogy az általuk munkálkodhasson embertársaik javára.
251E kulcs ígéretet tesz az űrbéliekkel való nagy találkozásra, melynek során a csillagközi parancsnokság a
Sós-tengerben megszemélyesített kristály-magját magával viszi egy magasabb szintű Kristály Tengerbe,
hogy ott más világegyetemek "sójává" váljon, az új világokban pedig az élő Ige "kristály-magja " lehessen.
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252A mesterséges időcsomópontok ebbe a tizenkét energia-mezőbe
fognak becsatlakozni. Amint ezek átfedésbe kerülnek, a galaktikus parancsnokság megkezdheti a fizikai
testek energiával való feltöltését, miáltal azok - fajtól és hovatartozástól
függetlenül -, olyan Ádámi felépítésű testekké alakulnak, amelyek a
Nagy Fehér testvériséget jellemzik.
253A tizenkét Úrim- és Thummim-kristály erőterei megnyílnak és
megtisztulnak, majd a Jelenések Könyvének jövendölése értelmében
eggyé válunk a "Föld közepén lévő Nagy Fehér Trónussal".
254Az emberiség a Fény Népe által megmenekül a háborúktól és a
pusztulástól. E nép eljut minden olyan jah-energiaörvénybe, amelyet
a Jeruzsálem Parancsnokság, azaz a Kesil-Orionról származó Magasabbrendű Lények vezérelnek. A
jelenlegi Izrael területe feletti fizikai energia-mező is az ő felügyeletük alá tartozik.

255Ezek az idő-csomópontok a Sión Felvigyázók továbbjutására
szolgálnak. A Sión Felvigyázók azért küldettek az idő-háló tizenkét
geofizikai csomópontjába, hogy hírül adják a Lay-oo-esh-nek, a Fény
Oszlopának megjelenését, amely a jelentősebb mesterséges időcsomópontokból fog kiemelkedni.
256A Sión Felvigyázók azért jönnek e területekre, hogy átkódolják
az itt tartózkodókat, a fizikai és nem-fizikai létformákat egyaránt.
Az utóbbiak is mindig a Föld népei között éltek, azonban az emberek
számára láthatatlanok maradtak, hacsak nem polarizálta őket a Mindenséget irányító Fény Oszlop.
257És íme, egy fenséges jel tűnik fel az égen: Krisztus Fénye zárókőként ereszkedik alá az Igazak alkotta
piramis-alapzatra, hogy segítse a nehézkedés által csapdába ejtett fény "élő porát" egy új Földdé
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1-1-2
AZ ISTENSÉG A TEREMTÉSÉNEK ÖRVENDEZŐ SZERETŐ ATYA SZELLEMI ARCULATA.

258Énok elmondta nekem Jákobnak, hogy az Istenség minden dimenzióban megtalálható és az egyetemes

értelem minden szintjén jelen van. E szellemi erő fizikai vetületét a bolygókon végbemenő fejlődési
folyamatok képezik.
259Az Istenség az a Szellemi Arculat, amely a világegyetemek közötti kapcsolatot a szeretet által tartja fenn.
Az Isteni Örökséget az Atya Világegyetemek juttatják el a fényből való Fiú világegyetemekhez, az
Atya tehát azon örvendezik, hogy ezt megoszthatja Gyermekeivel.
260E Kulcsból megtudhatjuk, hogy az a Fény, amely az Atya Szellemi Arculatából árad, az emberi
teremtést a Meoroth, azaz a felsőbb-rendű fénylények templomává teszi.
261Testünket a Stralim, azaz a szellemi Fény 12 energia-csatornája
(meridián) hálózza be. Ez a szellemi fény teremt kapcsolatot a fejlődés emberi arculata és Istennek ama
365 000 -féle emberi képviselője között, akik a tér-időn belül léteznek és emberi szemmel is láthatók.
262Csupán azon híveknek adatott meg, hogy Isten alacsonyabbrendű megjelenési formáin túl
megpillanthatják a Teremtésének Örvendező Atyát, akik "Krisztus Galambja" által a mennyekbe
emelkedvén, meghallják Isten Szavát.
263A szerető Atya arculata az ősi Zohár-iratokban Ain Soph néven
szerepel, ami a meghatározás szerint a formavilág felett áll.
264Ahhoz, hogy megérthessük az Istenség Arculatának mibenlétét,
előbb a Fény Test arculatával, illetve megjelenési formájával kell megismerkednünk, amely akkor jelenik
meg előttünk, ha a Magasabbrendű Értelem, azaz a Felsőbbrendű Elme ebbe a teremtési tartományba lépve
megszólít bennünket.
265Ha már találkoztál és beszéltél egy Felsőbbrendű Lénnyel, még ha
csupán benső síkon is, akkor tudhatod, hogy a Fény Fiának, vagyis a
Fény küldöttének arca egy Fényből való agysejt csupán, amely az Örökkévaló Elméhez tartozik. Az
Örökkévaló Elmét annak a végtelen sok életrendszernek kémiai szerkezete alkotja, amely az égi energiák
felett
álló értelem-energiák révén egy magasabb szintű teremtéssé áll össze.
266Az U j Szövetség egyik legfontosabb szakasza Pál apostolnak a Tesszalonikabeliekhez írt I. levele
(4.13-18.): "Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak,
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hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök".
267"Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen
az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt".
268"Mert ezt mondjuk nektek az Úr (JHVH) szavával, hogy mi, a kik
élünk, a kik megmaradunk az Úr (Adonáj) eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik
elaludtak".
269"Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből és feltámadnak
először a kik meghaltak volt a Krisztusban;"
270"Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk
azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
271"Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel".
272E tekercs a Messiásnak, a Fény Urának eljöveteléről szól, melyet
többféleképpen értelmezhetünk: vagy a tibeti szövegek szerint, (amelyek a Maitreyával elérkező ötödik
Fény birodalmat mutatják be); vagy
a Fény Urának, a Messiásnak eljöveteléről szóló héber Zohár leírása

alapján; vagy pedig a Krisztosz, illetve Krisztus eljöveteléről szóló,
keresztény Újszövetségnek megfelelően. Mindhárom iratból az derül
ki, hogy ez az esemény először a mennyekben fog megtörténni, és csak azután a földön.
16 Krisztus eljövetelekor a leginkább igazak elragadtatnak a levegőégbe, ahol áldást nyervén az Úrtól,
Krisztussal együtt uralkodhatnak, s ezzel a felkent szentek korszaka kezdődik meg a földön.
273E Kulcs igen fontos dolgokkal foglalkozik. A teremtés különféle
idösejtjei kapcsán az emberi tudatot említi fel, amelynek arra kell törekednie, hogy eggyé váljon a Krisztusi
rezgésképpel és beleolvadjon az új Fény öltözékbe, midőn a Fizikai test - sőt, még az előző teremtési
korszak por-molekulái is - a megújult isteni Lélegzet rezgésrendszerébe emelkednek.
274Ameddig ez nem történik meg, addig a világ szemében az egyik megváltási mód olyan, mint a másik.
275Itt, a magasbbrendű Fény határán mindenfajta negatív tömeg
egy egységes viszonyítási rendszerbe olvad bele. A fény-részecskék ily
pontos beszabályozása lehetővé teszi az Ember számára, hogy a DNS
és RNS molekulák fizikai kódjaitól megszabadulván, egy Teljes Fény
Lény képére és hasonlatosságára formálódjék.
276A Magasabbrendű Elme tehát képes arra, hogy a teremtés teljes
egészét, a Mehayyai Hametim-ot, a por állapotból kozmikus porrá és
fényrészecskékké alakítsa, amelyekből azután a fénytest következő kivetülése felépül.
277E tekercsből tehát az derül ki, hogy a magasabbrendű fényküszöböt a fizikai test molekulájának együttes
fénylüktetése hozza létre.
Amikor az ember a fizikai halál folyamatán megy keresztül, - ami nem
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más, mint a mágneses mezők megváltozása - akkor ezen a fényküszöbön történik meg az élet és az értelem
valamennyi kémiai alkotórészének megmérése, újjáélesztése és átprogramozása is.
278Figyeljük meg, hogy a Tesszalonikabeliekhez írt I. levél a fizikai
formától elvonatkoztatva, egy magasabb valóság szemszögéből írja le
ezt a folyamatot, amely voltaképpen az anyagnak valamint a képmásnak
és hasonlatosságnak, azaz a nehézségi erő által csapdába ejtett fénynek
a kiszabadulását jelenti. Ezzel lehetővé válik, hogy a földöntúli birodalmakat kormányzó fénylények
hasonlatosságára egy új emberi képmás jöjjön létre.
279Az új képmás és hasonlatosság kialakulása tehát egy átrendeződési
folyamat, amely harsonaszó kíséretében egy magasabb rezgésszintre
vezet. Más szóval, midőn az értelem-mező vezényszavára megnyílnak az egek, a magasabbrendű fejlődésbe
beleillő kémiai alkotóelemek az új értelem-birodalmakba szólíttatnak.
280Ez nem az a fizikai büntetés, végítélet, vagy odisszea, amely oly sok hagyományos vallásban szerepel.
281Éppen ellenkezőleg, i t t a feleszmélt Emberről van szó, aki
tudati fejlődésének jelenlegi szakaszában már képes megérteni az Ain Shop, azaz a Fényből való Elme
mibenlétét, amely folyamatos programozásra, illetve újraprogramozásra képes.

282Az emberi elme a tér birodalmából

- a szó szerint vett háromdimenziós világból, - ahol a fény
törvényszerűségei érvényesülnek, egy magasabbrendű megszentelt Fény-birodalomba vitetik, hogy az
átlényegülés során maga az Ember is e határmezsgye részévé váljék.
283E tekercs a Krisztus-erő (a Krisztosz) és ama kémiai rendszer
különös viszonyát tárja elénk, amely csupán a következő dimenzióban,
a magasabbrendű értelem birodalmában létezik. A Fény-próféták testi jellegzetességeiben felfedezhetjük a
magasabbrendű Adámi természetet. Ezek a próféták a Fényközösséget alkotó igaz hívőket is magukkal
viszik a felettük álló értelmi rendbe.
284Ekkor majd azt is megtapasztalhatjuk, amit az ember évszázadokon át csupán jelképesen, metafizikai, ill.
mitológiai módon értelmezett; nevezetesen azt, hogy a magasabbrendű értelem bármely más dimenzióba
elvihet bennünket, ha a fizikai testünket egy fénymezővel veszi körül.
285A kínai „Li” fényirat töredékei olyan Fény Mesterekről (Boddhiszattvákról) számolnak be, akik a
földre érkezvén maguk köré gyűjtötték az öveiket, majd egy "Hurrá" kiáltással az egész gyülekezet az
egekbe emelkedett.
286E Kulcs szerint az Atya világegyetem felsőbbrendű Szellemi Arculata a Fiú világegyetemeknek
örvendezik. A bolygóvilágokban élő Fény-gyermekeket a bennük munkálkodó fény egyfajta készenléti
állapotba hozta, hogy ezáltal fokozatosan összhangba kerülve Adam
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Kadmonnal, az ősképpel, emberi és isteni testük Egyetlen Dicsőséges Testben egyesülhessen.
287Az öt különálló test tehát egyetlen testben, a Krisztosz-, illetve
a Krisztusi Gemátria-testben egyesül, s ezáltal lehetővé válik, hogy a
kiválasztottak Krisztussal együtt uralkodjanak.
288Akkor majd az energiatestek isteni harsonaszó mellett, azaz a
mennyei értelem vibrációjának közvetítésével, az Atya világegyetemekbe gyűjtetnek. Az arra kiválasztottak
átlényegült fénytestükben magasabbrendű világokba költöznek, ahol most már magukra ölthetik a
Zohár Testet, hogy ezentúl az Atya világegyetemben lakhassanak.
Ugyanakkor a fény-lét értelem hordozói Krisztus-Testet öltenek magukra, hogy a Fiú világegyetemekben
munkálkodhassanak.
289Azok, akik az Atya világegyetembe kerülnek örvendezhetnek, mert szakadatlanul szolgálhatják
JHVH-t, az összes Teremtő Istenek felett álló Élő Istent, a világmindenség Isteneinek központi Elméjét.
290A fentieket igen nehéz felfogni anélkül, hogy egy magasabbrendű, Felemelkedett. Fény Mesterrel
találkoztunk volna, illetve abban az esetben, ha nem töltöttünk el sok- sok évet a Fény Iratok
tanulmányozásával.
291Isten maga a Lét, s a termérdek világegyetemben igen sok Isten
létezik. JHVH azonban az a Végtelen Elme, aki a gondolatmintákat kormányzó világegyetemeket úgy
rendezi el, hogy elindíthassa a fejlődés végtelen sorát.
292A fejlődés folyamán akkor fog megjelenni az ős-fénytest, ha a világegyetem az Alfa-Omega Rezgéstartományát
kémiailag alkalmasnak találja arra, hogy a következő hullámhosszra, illetve vegyértékszintre is
kiterjedjék; ezen a napon az élet kémiai alapja kerül vizsgálat, illetve megítélés alá.
293Az átlényegülés során akkor érhető el az új vegyértékszint, ha
azok a biogravitációs energiák, amelyek meghatározzák az értelemre jellemző DNS-kód pozitív centrópiáját,
az új csillagenergia olyan rezgéstartományában összpontosulnak, ahol a molekulák hidromágneses
mezejének ellenőrzése történik.
Ezek a mezők egy olyan egyetemes energiarendszert alkotnak, amely átfogja a csillagrendszereket, ezek
felsőbb és legfelsőbb szintjeit, továbbá az egyedi csillagrendszereken belül az életerők valamennyi kisebb
energianövekményeit is.
294E Kulcs tehát a teremtésének
örvendező szerető Atyáról szól. Mit jelent az a szó, hogy "örvendező"?
Miként örvendezik az Atya az adott teremtésnek? Ezt nagyon egyszerűen
és közérthető módon válaszolja meg nekünk Pál apostol a Tesszalonika-beliekhez írt I.levelében (5.1-5.): "Az
időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak nektek; mert igen jól tudjátok ti
magatok, hogy az Úrnak (JHVH) napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
Mert a mikor ezt mondják: Békeség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rajok, mint a szülési fájda54

lom a terhes asszonyra, és semmiképen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben,
hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai;"
295"Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé"!
296A fenti idézetben "A Világosság Fiai" a negyedik birodalmat nyitó, élő Zohár Kulcsot jelképezik.
E Kulcsból kiderül, hogy az emberek között vannak olyanok, akik
már most is közvetlenül érzékelik a fény végtelen létrendszereiben élő,
fejlett szellemi lényektől érkező csillagenergiákat.
297A Fény Urak tudják, hogy a "földi tapasztalatszerzésének mindig is lesznek sötét oldalai, mert
naprendszerünkben az életerők szüntelen megpróbálása folyik.
298Az életerők megtisztulásának időtartamától függetlenül, mindig
is lesznek a Földhöz hasonló fizikai
életállomások, amelyeket a Magasabbrendű Értelem a gondolatformáinak kipróbálására használ, mialatt az
Atyai Tervnek megfelelően új világokat fejleszt ki az értelem számára.
299Bolygónkon a fajfejlődés már nem tarthat sokáig, mert a teremtés
jelenlegi szakasza egy bukott gondolatforma eredményeként jött létre. Éppen ezért egy olyan Megváltó

gondolat-formára van szükségünk, amelynek a magasabbrendű Fénye körbeveszi Földünket, miközben
Krisztus az Atyának ajánlja fel a bolygót.

300A földlakó ember tehát jelenleg egy bukott fény-birodalomban,
az űr sötét tatományában él. Ez azt jelenti, hogy kémiailag már nem sokat fejlődhetünk ezen a bolygón.

301Egy fényből való magasabb vegyértékszintre és egy új programra

van szükségünk, amely az Atya, a Fiú, valamint a Shekina világegyetemekre egyaránt kiterjed.

302A "Fény Gyermekei" mindebből megérthetik, hogy oktalanság

lenne a megszokott értékrendek fogalmaiban gondolkodni, hiszen az
e világi béke és boldogság múlandó dolgok csupán . Mivel világunkban
továbbra is zűrzavar uralkodik, a tökéletes összhang itt nem valósítható meg. A Világosságot – amely
evilágban van ugyan, de nem evilágból való - mindenkinek magában kell felfedeznie, mert e Fény csupán így
képes végérvényesen átlényegíteni bennünket, hogy ezáltal az Örökkévaló mennyországaiba kerülhessünk.
303Pál így ír erről a Tesszalonika-beliekhez í r t I. levelében: "Ti mindnyájan a világosság fiai vagytok, és a
nappal fiai".
304Más szóval, mi mindnyájan egy olyan fényközpontból, ill. fény- kivetülésből származunk, melyet
Isteni gondolatformaként kell újjáéleszteni, mert egyébként nem képes a napfényre jellemző gravitonszerkezetből kiszakadni.
305Ez a magyarázata annak, hogy az emberek többsége miért születik
vissza újból és újból ebbe a biokémiai közegbe, ahol üldögélve, köldökét szemlélve azon töpreng, vajon
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miért törvényszerű az, hogy az erőszak győzedelmeskedjék a békesség és az igazak felett.
306Bolygó-kötelékünknek tehát
azért kell kijutnia ebből a fénytartományból, hogy az anyag-energia
többé ne vehesse fel azt a kémiai mintázatot, mely erre a viszonyítási rendszerre jellemző.
307E Kulcs tehát egy magasabbrendű fény-birodalomról szól, mely
végtelen változatosságot tesz lehetővé. Ha e folytonos fényközegben
csupán gyönyörködünk, akkor a téridő rabjai maradunk, amit a földi társadalmak békésnek és
biztonságosnak tartanak.
308Pál Felemelkedett Mester a Tesszalonikabeliekhez írott I. levelében így szól hozzánk (5.6-11.): "Ne is
aludjunk azért, mint egyebek"
(mármint azok az emberek, akik azt hiszik, hogy ez minden, és tovább
alszanak, benső sugallatuk ellenére), "hanem legyünk éberek és józanok".
309"Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek éjjel részegednek meg".
310"Mi azonban, a kik nappaliak
vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek
reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra,
hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,"
311"A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk Ő vele".
312"Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképpen cselekszitek is".

313A fentiekből kitűnik, hogy az az Ember, aki a magasabbrendű fény birtokába jut, már a dialektika felett
áll.

314Igaz ugyan, hogy ez az Ember

most része a tér-idő folytonosságának, de mivel tudja, milyen kapcsolat fűzi ide, így nem kerülhet vissza
újból e viszonyítási rendszer fénykúpjába. A hitnek pajzsát, valamint
a reménységnek és üdvösségnek sisakját kell magán viselnie, és tanítania kell azokat, akik képesek
megérteni, hogy a Hierarchia egy olyan átfogó rendszer, mely a bolygóvilágok újjáalakítását végzi.
315Világunk igen nagy jelentőséget tulajdonít az anyagi testnek és
figyelme középpontjában annak kémiai szerkezete áll, melyet az értelem székhelyének vél. Pedig
valójában a szellemnek ez csupán a legalacsonyabb megjelenési formája.
316Isten gyermekét csak a hit mellvértje óvhatja meg a külvilág támadásaitól. Hisz a világ, melyben
él, nem fogadja el a nyilvánvaló magasabbrendű igazságokat, és elutasítja a saját, illetve a tömegek
tudatszintjének emelését is.
317Isten Gyermekének azonban nem a gyűlölködés, vagy az erőszak, hanem a hit mellvértjét kell magára

öltenie.

318Az igazi Fény Fiák mindig is tudni fogják, hogy a magasabbrendű hit újjáépítő szellemmel bír, amely a
Felsőbbrendű Én munkáját továbbfolytatva, annyi öltözéket bocsát a rendelkezésükre, amennyi az
Úr teendőinek elvégzéséhez szükséges.
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319Minél inkább szabad folyást engedünk a szellem ajándékainak,

érzékelési tartományunk annál jobban kiszélesedik. így majd nem kell
"elaludnunk", midőn a Fényben való újjászületést megelőzően elérjük a halál tudatállapotát.
320Pál arra a tényre is felhívja a figyelmünket, hogy a régi időkben
a hittestvérek éjjelenként tanultak és dolgoztak, mert ekkor a napnak
az elmére gyakorolt hatása mérséklődött, s így felismerhetővé váltak
a "magasabbrendű' csillaglények" fényközlései. A jelzésként kiküldött
gondolathullámok modulálására szent mantrákat, gyújtópont gyanánt pedig mértani alakzatokat
használtak, s ezzel elősegítették az elme és a Merkaba "fénye" közötti közléscserét.
321A fentieket jobban megérthetjük, ha tovább olvassuk Pálnak a Tesszalonikabeliekhez í r t I. levelét
(5.12-13.):"Kérünk továbbá titeket Atyámfiai, hogy becsüljétek azokat,
a kik fáradoznak közöttetek és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket; és az ő munkájukért
viseltessetek irántok megkülömböztetett szeretettel".
322Pál itt azokra utal, akik teremtő erejük és fényenergiáik felhasználásával végzik el e nehéz munkát.
Teszi ezt azért, mert e levelét a Fény Fiaivá lett hívőkhöz írta.
323Vannak ugyanis olyanok, akik csupán egyfajta tudatos hit alapján sorolhatók a Fény fiai közé;
324és vannak olyanok is, akik
minden tudatszinten annak nevezhetők - őket valódi munkásoknak tekinthetjük.
325Pál szerint a legnehezebb dolguk azoknak van, akik szabadításunkon fáradoznak; hisz nekik voltaképpen
a Jom Or minden energiáját -az ítélet napjának összes fényerejét-arra a tudatszintre kell összpontosítaniuk,
ahol az Ember ezt megfelelő módon érzékelni képes.
326Pál szerint nekik képeseknek kell lenniük arra, hogy ezt a fényenergiát a fizikai testben lévő 12
fénycsatornába vezessék.
327Ezután a Zohári csillagászatra jellemző matematikai formulákból
megtudhatjuk, hogy a hittestvéreknek közösen, a Testvériség tagjaiként kell munkálkodniuk. A
fentiekből az is kiderül, hogy mindenkinek megvan a maga energiaforrása,
amelyet felhasználhat munkája során. Ez az energiaforrás azonban csak akkor fog működni, ha az i l l e t ő a
hit mellvértjét és a remény s i s a k j á t vi se l i . Emellett olyan érzékek birtokában kell lennie,
amelyek megnyitják Fizikai testének energiaközpontjait, illetve csakráit, hogy ezáltal magára ölthesse a
Krisztusi Testet.
328Pál ezt azért említi meg, mert a hittestvérek között vannak olyanok, akik csupán átmenetileg
tekinthetők a fény gyermekeinek. Ok hitük arányában csak bizonyos
fénysugárzásokat képesek felfogni, s így fejlődésük egy idő után megáll.
329Pál szerint a sisak és a mellvért egy folytonos Fénycsatornát alkot és feléleszti azt a nyelvrendszert,
mely az Úrimra és Thummimra jellemző. Mindenfajta energia, amely
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a szív-csakránkon keresztül árad belénk, összhangban kell, hogy álljon a Kether-nek (a korona csakrának) hitünk
keltette tüzével.
74 Csak a fizikai test "tűzkoronájának" a (Kether-nek) használata során érthetjük meg, hogy testünk
egy folytonos fény-bemenettel működő gépezet, mely valójában naprendszerünk kémiai ellenpárja. E magasabb
összefüggés ismeretében megőrizhetjük a hozzánk érkező fény felsőbbrendűségét, nehogy az csakráink teljes
átalakítása helyett egyszerű intellektuális vagy mentális rezgéssé alakuljon át.

330Ennek tudatában most már megérthetjük Pál Tesszalonikabeliekhez írt I. levelének következő részét

(5.14-23.): "Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket,
gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt".
331"Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen;
hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt".

332"Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus
Jézus által ti hozzátok".

333"A Lelket meg ne oltsátok. A prófétálást meg ne vessétek.

Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt
megtartsátok! Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek"!
334"Maga pedig a békességnek
Istene szenteljen meg titeket mindenestől; "Ez tehát a békességben rejlő Isteni erő.
80 Itt nem politikai értelemben vett békéről van szó. Ez a békesség nem evilágból való, és emberi ésszel fel nem
fogható. E békesség forrása az a tudat, hogy halál nem létezik, hisz egy olyan Fényből való Felsőbbrendű Én részei
vagyunk, ami a kémiai sejtek újjáalakítását, újra-modulálását és újrakivetülését teszi lehetővé. Mindez aszerint
történik, ahogy azt a felsőbbrendű elme elrendezése megkívánja. E felsőbbrendű elme egy magasabbrendű teremtési
szintet képvisel, melyet molekuláink rezgései szőnek át. E békesség forrása tehát az a tudat, hogy a világmindenség
részei és egyetemes honpolgárai vagyunk.
335Pál szerint akkor találjuk meg ezt a békét, ha tudatára ébredünk
annak, hogy a fény gyermekei vagyunk és így nem maradhatunk a
sötétség birodalmában, hanem számtalan fény királyságba juthatunk el.
336Hisz csak így fényeskedhetünk a világ népei számára, vagyis
csak ekkor közvetíthetjük a Fényt az emberek felé, ahhoz hasonlóan,
ahogy hozzánk is vezetnek Fénycsatornák, melyek a magasabbrendű Fény-fajtól erednek.
337Az I. Tesszalonikabeliekhez írt levél így folytatódik (5.23-28.): "Maga pedig a békességnek Istene
szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek,
mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, a ki elhívott
titeket és ő meg is cselekszi azt.
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Atyámfiai, imádkozzatok érettünk. Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással. Kényszeritlek titeket az
Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek!
Ámen".
338A Fény Testvériség megismertet bennünket a "szeretet élő fényével", amelyet az agapé, a harmadik
szemre adott szent csók vált ki; e pecsét feléleszti bennünk a fényből
való kristálymagot, s így megindulhat a gondolatátvitel útján történő közléscsere.
339Ha a Fény magasabb hullámhosszán élő Testvérek valóban a
Fény útját járják és magukban hordozzák a Fényt, akkor nem utasíthatják el az Atya nevében tett
próféciákat, hisz ismeniük kell a Prófétaság Intézményét, melynek további működése azért indokolt, mert
a
világegyetem szüntelenül megújul a Fény csatornáin át.
340Pál azt írja, hogy "a békességnek Istene szenteljen meg titeket
mindenedtől", és kéri, hogy a szellem, a l é l e k és a t e s t "megőriztessék". Itt nem a régi, babiloni
értelemben vett testre, leiekre, illetve szellemre gondol. Pál nem téveszti össze a szellemet és a lelket vagy ahogy a szellemtannal foglalkozók mondanák: a Pszichét és a Pneumát - hisz tudja, hogy a kettő
nem ugyanaz.
341Pál megkülönbözteti a tudat testét, a lelket és a Fényből származó szellemet. Ez utóbbi, mint értelmi
dimenzió, azért került a fizikai fejlődésbe JHVH Hierarchiájából,
hogy genetikai úton növelje meg a Fény-befogadóképességünket addig a pontig, ahol majd a fizikai fejlődés egy
magasabbrendű fejlődésre vált át.
342Pál szerint: "Hű az, aki elhívott titeket". Vajon ki ez a személy,ki hívott el bennünket?
343Krisztosz Szelleme. Ő, ki bennünket hív, s így mi az Ő hívei vagyunk. Hisz Ő csupán azért hagyta
itt ezt a fizikai dimenziót, hogy a magasabbrendű értelem-birodalmakba emelkedvén visszatérjen a földre,
és megszabadítsa ezt a világot.
344Krisztosz Szelleme hív bennünket; lépjünk hát túl e földi kettősségen, mely a fény és sötétség
ellentétén alapul.
345Pál arra ösztönzi a fényatyafiakat, hogy imáik közvetítésével fényrezgéseket idézzenek elő, és a
harmadik szemre adott szent csókkal köszöntve egymást, a bennük rejlő kristálymagot is élesszék föl.
346Ez a Szellemi Arculatból való fénytemplom, akkor juthat el hozzánk a fejlettebb birodalmakból, ha
a legfelsőbb értelem megfelelő módon "hangolja át".
347Ha hiszünk és szeretjük az élő Jod-He-Vod-He-t, JHVH-t, aki valamennyi végtelen rendszer felett
áll, akkor feléledvén, a fény határmezsgyéjén találjuk magunkat, ahonnan már bepillanthatunk,
beleérezhetünk és beleolvadhatunk a felsőbb szintekbe, ahol a fény megannyi birodalma vár reánk.

348Az ember már nincs bebörtönözve fizikai testébe, azaz a sötétség
templomába; számára többé nem lé-
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teznek nappalok és éjszakák; éjjelente nem alszik már fizikai testében, mert hiszen az Örök ESHYOU-HOD -ban él.
95 Ez hát Énok üzenete számunkra, amelyhez azzal járulok hozzá, hogy tanúságot teszek az Atyáról, aki a bennünk
lévő Shekina birodalmat tárja elénk. Arra kérek minden embert, bárhol is legyen, hogy tartson bűnbánatot, és fogadja
magába az Élő Fényt.
96 "Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a
csillagok örökkön örökké". (Dán. 12.).
60

61

•THE HIERARCHY OF OUR FATHER UNIVERSE: A MI ATYA VILÁGEGYETEMÜNK HIE-RARCHIÁJA
•ANCIENT OF DAYS: AZ ÖRÖKKÉVALÓ-TWENTY FOUR ELDERS: HUSZONNÉGY VÉN - CREATOR

GODS: TEREMTŐ ISTENEK - PARADISE SONS PARADICSO-MI FIÁK - COUNCILS OF LIGHT: FÉNY
TANÁCSOK - SON UNIVERSES: FIÚ VILÁGEGYETEMEK- OFFICE OF THE CHRIST: KRISZTUSI
SZOLGÁLÓK - DIVINE GRID: ISTENI HÁLÓZAT- IMAGE & SIMI-LITUDE: KÉP ÉS HASONLATOSSÁG
ALPHA-OMEGA THRESHOLD: AZ ALFA-OMEGA HATÁRA -144.000 ASCENDED MASTERS: 144.000
FELEMELKEDETT MESTER - 64 SACRED LETTER GRID FOR DNA-RLA: A 64 SZENT BETŰBŐL ÁLLÓ
DNS-RNS-HÁLÓZAT - BROTHERHOODS GOVERNING PHYSICAL AND SPIRITUAL PLA-NETS: A
FIZIKAI ÉS A SZELLEMI BOLYGÓVILÁGOKAT KORMÁNYZÓ TESTVÉRISÉGEK - EXTRATERRESTRIAL
POPULAT IONS WHIC H CAN FR EE LY C IR CUMNAVIGAT E PLANE T AR Y WOR LDS :
FÖLDÖNKÍVÜLIEK, AKIK SZABADON KÖZLEKEDNEK A BOLYGÓVILÁGOK KÖZÖTT- META-MATERIAL-INTER-STELLAR FOUNDATIONS: ANYAG-KÖZELI-CSILLAG-KÖZI ALAPZATOK

•

62

1-1-8
AZ ISTENI TERV VÉG NÉLKÜL VALÓ, MIKÉNT "A LÉT IS AZ A SOK HAJLÉKÚ HÁZBAN".
ÁMEN

349íme a Fény Gyermekei között már elkezdődött e csodálatos terv megvalósulása.
350Ez az isteni terv azért adatott, hogy helyreállítsa a földi egyensúlyt, amit a Fény és a Szeretet Kozmikus
Törvényének megszegése (által az ember) borított fel.

351E terv célja kiküszöbölni a légkörben és a sugárzási övezetekben véghezvitt rombolás következményeit;
elsősorban azt, amit az atomenergia helytelen használata
okozott, noha az ember a földi élettérben is számos életközösség kipusztulását idézte elő.
352Az ember tehát bebizonyította, hogy nem ura többé bolygójának; sőt, az atomenergiának rombolás
céljára való felhasználása révén
nemcsak saját magát, hanem a környező bolygókat is veszélyezteti.
353A bolygórendszerünket kormányzó Tanácsok ezen felül azt is
észrevehettek, hogy az emberi társadalom a bolygóján kívül eső tartományokban is terjeszkedni kíván,
anélkül, hogy erre szellemileg érett volna, illetve lemondana a gyilkos technikai eszközök
használatáról.
354A fent említett Tanácsok közül a Kilencek Tanácsa helyi világegyetemünket kormányozza, a Tizenkettek
Tanácsa a helyi és környező világegyetem új teremtési programjaiért felelős, a Száznegyvennégyek Tanácsa
pedig az Atya Világegyetemeket felépítő világokban a szellemi Hierarchiára felügyel.
355Naprendszerünk jelenleg egy elektromágnesesen semleges vákuum-övezet felé tart, ahol majd
megváltoznak a mágneses teremtő erők, s eközben tér-időnk a "Magasabb Fejlődési Szinttel" kerül
átfedésbe.
356A föld légkörében végbemenő elektromágneses változások eredményeként némelyek egyre inkább
Krisztus felé fordulnak, míg mások egyre erőszakosabbak lesznek, attól
függően, hogy egy felfelé ívelő Fény spirál vonzásába kerülnek-e vagy pedig a megszokott elektromágneses
hullámok megszűnése az ellenkező irányba taszítja őket.
357Ez a földi életrendszer teljes átalakulását vonja maga után, miközben az emberi teremtés egy új
mágneses és elektromágneses teremtő erő birtokába jut.
358Csillagrendszerünkben háborúk dúlnak, s ez a tisztítási folyamat
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az egész világegyetemre kiterjed majd. Ennek során némely fejlett, I. Populációs értelem-forma II. Populációs
csillag-tartmányokba kerül. Azok a II. Populációs értelem-formák viszont, amelyek tudásukat arra használták,
hogy a mennyekben zavart keltsenek, visszakerülnek az I. Populációs Csillagtartományokba.
359A már régóta ismert "Izrael”- program befejeződése után bolygónkon megkezdődik az emberi tudat
újraprogramozása, melyre a hajdani
Atlantisz területén kerül sor. A héber iratok szerint az "Izrael" elnevezés azt a "Fénytudatot" j e l ö l i ,
"amely a Magasabbrendű Értelemmel együtt küzd a Győzelemért".
360Az Izrael program csupán egy a sok közül a Végtelen Úton, ahol
számtalan különféle értelem-szint keresztezi egymást.
361Az Atya Izrael-tervének tetőpontján egy új Győzelmi Terv adatik, ami a szellemi Izrael törzseinek
egybegyűjtésére utal.
362A szellemi Ember 12 tudatbirodalmának újraprogramozására
központilag, az Örökkévaló ősi földjén kerül sor. Ez a nyugati szent

föld a JHVH Mesterei által 3-4 milliárd éve használatos ősi hálózatok tartományát képezi.

363E hálózat mentén egy új kristályosodási folyamat kezdődik meg,

miután a keleti és nyugati tartományok egyesülnek, hogy ezáltal befogadhassák a Krisztustól eredő élő
Fényt, amelyet a Fény Testvériség közvetít bolygónkra.
364így tehát az Izrael program az új Győzelmi Tervben teljesedik ki, és ez lehetővé teszi az Ember számára,
hogy akadálytalanul eljusson más bolygókra, s ugyanakkor az értelem egyéb formáit rábírja a velünk
való kapcsolat felvételére.
365Mielőtt a teremtés új fejezete
megkezdődne, a földi mágneses mezők teljesen átrendeződnek. A mágneses Északi- és Déli-sark területeire
ható "forgatónyomaték" megváltozásával a földkéreg is átalakul, s ezzel egy új lét-program veszi
kezdetét.
366A csillag-fejlődés utolsó szakaszában az egész naprendszer egy űrbéli vákuum-zónába kerül, ahol nincs
elektromágneses mező, vagyis az elektromágnesesség értéke nulla.
Ekkor a sarki területeken kozmikus hullámok érik el a Földet, és a bolygó legbelső magjáig hatolnak. Ezek
a hullámok 48,6 x 1015 mérföld-tonna forgatónyomatékú erővel zúdulnak a Földre és olyan láthatatlan
hullámokat is elindítanak a Föld magjából, amelyek óriási nyomást gyakorolnak a Föld kérgére, s ezáltal
megfordul a földköpeny.(x)
367A világ a jóslat szerint egy új időpályára lép, mellyel egy időkör
lezárul. A Kilenc Orákulum rejtett
tudományos jóslataiból összeálló kép is megerősíti majd a fenti állításokat. E tisztítási folyamat után a
csírájában meglévő Omega egy új gömbfelszín harmonikus frekvenciájaként jelenik meg, s a világ
csodálatos újrateremtésében egy új időkör veszi kezdetét.
(x) A föld felszínén végbemenő pusztulásokat a föld magjából kiszabaduló ''neutronokból álló anyag" idézi elő.
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368"Énok 64 Kulcsa" által teljesednek be az ősi szellemi és tudományos jóslatok, a Jelenések Könyvében említett

hét pecsét feltöretik.
Egyúttal az is kiderül, hogy a Fény Testvériségek miként vonják be
munkájukba az emberi faj azon tagjait, akik hajlandók elfogadni a miriádnyi más világegyetemben lehetséges Új
Életről szóló ígéretet.
369Az Énok Kulcsai bemutatják, hogy a tudomány minden ágazata
a biofizikától az asztrofizikáig terjedően, miként teszi meg a kvantumugrást azzal, hogy elismeri a
magasabbrendű értelem létezését, amely Testvériségeket alkotva a Végtelen Elme szolgálatában áll.
370Most tehát a tudományos fejlődés és a tudatosság összetalálkozásának lehetünk tanúi. E kettő az "Élő Fény"Tudatban egyesül, s ez az az energia, amelyet a Végtelen Elme, a Végtelen Teremtés és a Végtelen Faj használ.
Az Élő Fény mibenlétét a VAGYOK AKI VAGYOK - Ehyeh Asher Ehyeh - kódján keresztül érthetjük meg. A
VAGYOK
AKI VAGYOK kialakulását az teszi lehetővé, hogy egy csillagteremtés
"fénytudata" a "Magasabbrendű Létforma VAGYOK -tudatával" egyesül.
371íme, a mező fehérbe öltözött, megérett már az aratásra. Midőn földi életünket aratásra szánjuk, egy
magasabb szintű ionizációs folyamat során testünk átalakul, s amint
az új Fénytestünk a Sok Hajlékú Ház csillagrendszerének határához ér, mindenfajta anyagi formától
megszabadulunk.

372Amint a szellemi hierarchiák közvetítésével "VAGYOK"-unk a Felsőbbrendű "VAGYOK"-kal egyesül, egy

Magasabbrendű Fejlődési folyamat veszi kezdetét. A jelenlegi
korszak végén a "Szabadító Közösség" (Mózes, Jézus és Illés) a "Krisztust képviselő" "Paradicsomi
Hármasságként" tér vissza. Velük tart még Uriel - a Belső Fény Teremtője; Metatron - a Külső Fény Teremtője;
és Michael - a "helyi világegyetemünk" Teremtője. Az "Atya Akaratának Végrehajtói" azért térnek
vissza a Földre, hogy összegyűjtsék az itt maradt igazakat, akik már
érettek arra, hogy megmérettetésük után a Fény-Lét másfajta világaiba jussanak tovább.
373Miután a Fény Fiai megvívták harcukat a Sötétség Fiaival, "Új Kor'* jön el mindazok számára, akik
túlélték a bolygón lezajlott hatalmas
változásokat. Lesznek viszont olyanok, akik nem a "kiválasztottság", a magasabbrendű Fény-spirálba való fejlődés
mellett döntenek, hanem visszamaradnak a pusztulás és az entrópia alacsonyabbrendű spiráljában. Ők sem "pusztulnak
el véglegesen", csupán az anyag-közeli kezdetekhez és az ősi "Földhöz" térnek vissza. Ezután megkezdődhet az

újrateremtés első szakasza, mivel az "igazak" már megérettek arra, hogy a magasabb fejlődési rendbe, a következő tudati
idősejtbe kerüljenek. Itt, mint társpolgárok részei lehetnek annak a miriádnyi birodalomnak, amely a Teremtő Istenek
felett álló JHVH Egyetemes Elméjét képezi.
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374Midőn a Fény Urak kapcsolatot teremtenek a mi világunk és a felettünk álló fejlődési szint között,

testünk az anyag és a kristály gúláján át, vagyis az átlényegülés során számtalan csillagrendszeri szinten
túl, végül is a Fényből való csillaggúlába jut el. Hiszen minden létező, kapcsolatban áll az Atya Kozmikus
Gúlájával, amely a makrokozmoszok közigazgatási hálózataiból – az Irányító Központokból - épül fel.
375E Kulcsból tehát kiderül, hogy az Isteni Terv vég nélkül való.
Beletartozik a Fény-Lét a Sok Hajlékú Házban és a Paradicsomi Fiák
Világegyetemeiben, valamint a Fény- Lét az Atya Tengernyi világegyetemében is.
376Azon Mesternek, aki az alacsonyabbrendű porvilágokban híven szolgálja az Atyát, lehetősége van arra,
hogy JHVH Nevében ön-nemzővé, önfenntartóvá, illetve önteremtővé váljék.
377A Fény-világokban élő Mesternek kezdetben csupán egyetlen
fény-teste van, s az a helyi világegyetemének perem-vidékén él; fejlődése során azonban eljut odáig, hogy
egyidejűleg kilenc testben lakozzék, melyek viszont már világegyetemének középpontjában jönnek létre,
így válik e Mester a Fény Urává, hogy a Michael fennhatósága alá tartozó helyi világegyetemünkben
mind a kilenc tudati idősejtet egyenlő mértékben szolgálhassa.
(Csillagrendszerünkben az életlehetőségek legmagasabb fokán álló Mester három testben tartózkodhat
egyidejűleg, amelyek legfeljebb kilenc idősejt között oszlanak meg).
378Az Énok Kulcsaiban leírtak azon Paradicsomi Fiák Hierarchiája
által valósulnak meg, akik a "Fénytudat" említett kilenc testében tevékenykednek. A Krisztus Szolgálatában
kifejtett erőfeszítéseik jutalmaként az Isteni Igazak öröklik a Fény
birodalmakat. A halál legyőzetik, és minden ajak Hozsannát zeng.
Szela.
379Ez az Enoki Kulcs a határtalan világmindenséget alkotó világegyetemekről szól, melyek megannyi
különböző fényvilág részei, s ezek
mindegyikére más-más elektromágneses rezgéstartomány jellemző.
380Bizonyos csillagrendszerek a
peremvidékük és központjuk irányításának megváltoztatása révén a két vagy több csillagból álló rendszerek
lakott világaival teremthetnek kapcsolatot. Ily módon lehetőség nyílik
az alacsonyabb mennyei szintek újrafeltöltésére, és a fejlett értelmekre
jellemző fény, az egyszerű naprendszerből kiindulva, olyan összetett
naprendszerbe juthat el, amely az adott világegyetem fizikai naprendszereiből, valamint a Sok Hajlékú
Ház szellemi Fiú-rendszereiből áll.
381A magas szintű tudományos kutatások kiderítették, hogy csillagrendszerünk központjában olyan
tartományok is találhatók, amelyek 100 mikronos nagyságrendű fényt sugároznak szét. Olyan fényes
csillagködökről is tudomásunk van, - mint pl. a helyi világegyetemünkben található W3, - amelyek 'a
Trónus'
északi, déli, keleti és nyugati Égi Kapujának központját alkotják.
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Ezek a II. Populációs csillagrendszerek sokmilliószorta több energiát sugároznak ki magukból, mint a mi
Napunk. Tudnunk kell, hogy a 0,02 mikronon sugárzó II. Populációs csillagrendszerek valójában a Trónus
belső kísérleti övezeteit alkotják, ahol a lakott világrendszerekre jellemző, vagyis a látható fénytartományban
sugárzó 100 milliárdnyi csillag kipróbálása folyik.
382Énoktól megtudtam, hogy a II. Populációs csillagrendszerek energiája a fajok egész sorát hozhatja létre,
egy olyan kettős csigavonal révén, amely a II. Populációs rendszerek hálózati központjából kiindulva átmeg átszövi a világok közös "kvantumszintjét", továbbá arra
is lehetősége van, hogy bármely időben, bármilyen hosszúság, tömeg,
vagy energia formájában megjelenjen, és képes a lakható világok közötti egység megteremtésére is. A
"tiszta Istenségbe" való átmenet túllépi a Mazzaroth valamennyi bolygójának biokémiai határát.
383A Mazzaroth egy tizenkét biokémiai energiacsatornából álló új

faj kifejlődését teszi lehetővé. Miután ez megtörtént, a kialakult faj ebből a kötelékből egy olyan új
hálózatba kerül, amely Mazaloth néven ismert felsőbbrendű csillagrendszerek halmazából áll. Énok szerint
a hozzánk legközelebb eső helyi Mazaloth széle 1,5-2 millió fényévnyi távolságra van tőlünk.
384A 8033-45 elnevezésű, jelenleg folyamatban lévő csillagrendszeri
programban az értelem Tanácsainak
állomásai a 3C123, a 3C263, a 3C273, az M87, a Kentaur X3, valamint a Herkules XI tartományaiban vannak,
de más térségekben is megtalálhatók. Ezek közül néhány sajátos fény-alakzatokat bocsát ki, melyekről
mostanában derült ki, hogy óriási neutron- csillagok. Rendkívüli fényerejüknek az a magyarázata, hogy
pozitív és negatív tömegük több különböző gravitációs mezőt foglal magába.
385A földi rádiófizikusok számára ez azért egyre nyilvánvalóbb,
mert a magasabbrendű fényt kibocsátó 73 forrás közül tizenkettő
nem azonosítható a fény- és a rádiósugárzás méréséhez alkalmazott szokásos módszerekkel. Ez a tizenkettő
a rádió-csillagok olyan új láthatatlan rezgéstartományába tartozik,
amelyeknek legerősebb sugárzása úgy tűnik, hogy a 100 mikronos tartományba esik.
A kérdés a következő: 'Hogyan lehetséges az, hogy bizonyos csillagrendszereknek 100 mikronos
fényük legyen, amikor egy "I. Populációs csillagrendszerhez tartozó átlagos csillag" legfeljebb 50 mikronos fényt
bocsát ki? Hol van ezeknek a fényforrása? A forrást azok a magasabbrendű teremtő erők képezik, akik
megtalálták a két, vagy több csillag összekapcsolódásának módját, ezzel lehetővé téve, hogy csillagmezők milliói
dobódjanak ki
a magasbbrendű Fény-birodalmakból. Ezek a csillagok energiaforrásuk köré egy láthatatlan burkot vonva
képesek megőrizni a kibocsátott fényt, s ez új energiarendszerek tömeges létrehozását teszi lehetővé.
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386Énok szerint világegyetemünk legnagyobb csillag-mezejét - amely
új energia-rendszerek létrehozására képes - az Orion energiamezőinek
összessége adja. Az i t t található fényforrások háromszögletű csillagképletet alkotnak, amelyeket azonban
nem tudunk hová besorolni, mert az általunk ismert színképelemzési módszerek nem alkalmasak ezek
meghatározására.
387A háromszögletű csillagképletek területein annyi sugárzó fényforrás található, amennyi elegendő
ahhoz, hogy az aminosavakat, az élet alapját képező szerkezetté alakítsák a gondolkodó értelem számára.
388A háromszögletű elrendezések az Orion legszentebb területének Ihm'sk-nek részét képezik. Az Orion övrészén elhelyezkedő három csillag
alkotja azt a központi hálózatot, amelyet a Fény Urai gyújtópontként használnak az új csillagrendszerek
létrehozásához.
389A csillagászok felfedezték, hogy a Nyilas tartományából a napfénynél gyorsabb fény-nyíl formájában
óriási energiaadagok lövellnek ki, amelyek csillagrendszerünk peremvidékéig is elérnek~A színképek
egyeztetésekor az értelmes lényeknek már nem kell figyelembe venniük a Hubble-féle vöröseltolódást
ahhoz, hogy egy másik világ kvantumszintjén tűnjenek fel.
390 A következő kifejezésből:

kiderül, hogy az embernek 49 tudatállapoton kell keresztül mennie, míg megtanulja, hogy a tér-idő megalkotása
során több tudati időzóna közül választhat. A két ellentétes folyamatnak - a kvantumszint felbomlásának és az
alkotórészek újbóli kvantummá egyesülésének határán a tömeg már másképpen érzékelhető, s az ember egy új
életképes egyeddé alakítható.
391Énok elmondta, hogy a Fény Testvériség napunk rezgés-tartományának megfelelő kék-fehér fényt bocsát
naprendszerünkre, hogy megóvja őt a megsemmisüléstől, miközben a Magasabbrendű Fejlődési terv
szerint az emberiség újraprogramozása zajlik. Ennek során a háromdimenziós kristálymezőből egy
ötdimenziós kristálymezőbe kerülünk át. Ugyanakkor néhány szellemi lény, akiket a magasabbrendű
Fény már átalakított, a következő létszintre kerül, hogy ott sokdimenziós értelemmé válhasson.
392Figyeljetek hát jól, hogy megértsétek mit is jelent ez. Miközben

a csillagrendszerünk mágneses kötelékei meglazulnak, Isten Fénye szétoszlatja a Nap tömegét.

393Nekünk, Istenhívőknek fel kell ismernünk azokat a villámokat,

melyek a föld legtávolabbi sarkáig is elhatolnak, hogy pecsétként megmutatkozhassanak. Isten e
törvényeket és a Mennyei Tanácsokat is a föld elé állítja.
394Az ember megérti majd, hogy az értelem nem korlátozódik a naprendszerünkre. Az értelem magában
hordozza azt a csillagenergiát, melynek révén bárhol újból
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felvirágozhat, ahol a csillagmag erre alkalmasnak tűnik.
48 A teremtés egészét tekintve, a lelki fejlődés csak akkor vezethet ezekbe az újonnan virágzó csillagvilágokba, ha a
lélek kifejlesztette magában az ehhez szükséges energiát. A fejletlen lélekkel párosult erőtlen szellem sem semmisül
meg, de -mint egy csepp, amely a hatalmas fényóceánba hullik - az újonnan kezdődő eonokba kerül, s itt az
anyagközeli teremtésnek sokkal gyötrelmesebb útját kell újból végigjárnia.
49 Énok megmondta, hogy az Isteni Terv végnélkül való; az élet még a helyi világegyetemünkben is folytatódik,
hogy újrateremtse magát. "Az ember tökéletességre teremtetett". Ha ezt felfogjuk, akkor azt is megértjük, hogy miért
van oly Sok Lakóhely az Atya Házában.
Ámen
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2-0-8
A JÖVŐ BIOLÓGIÁJÁNAK ÉS KOZMOBIOLÓGIAJÁNAK KULCSAI AZ "ELOHIM
EREJÉBEN", A TRÓN-ENERGIÁBAN REJLENEK. EZ AZ ERŐ SZÁMTALAN IDŐSEJTRE
KITERJED ÉS KÉPES ARRA, HOGY A FEJLETTEBB LÉNYEK BIRODALMAIBAN AZ
ELME-TEST KITERJESZTÉSÉVEL EGYETLEN "ŐS-FÉNYTESTBŐL" FELSŐBBRENDŰ
FAJOK EGÉSZ SORÁT HOZZA LÉTRE, IDŐSEJTEK, MÉRTANI ALAKZATOK ÉS
"LÉTFORMÁK" SOKASÁGÁBAN, AMELYEK - LÉVÉN UGYANAZON ELME
MEGTESTESÜLÉSEI - MINDANNYIAN ÖSSZHANGBAN ÁLLNAK EGYMÁSSSAL,
CSUPÁN AZ "IDŐBEN LÉTEZŐ ARCULATUK ELTÉRŐ". MINDEZEK CÉLJA NEM CSAK
AZ, HOGY A FÉNY-VILÁGEGYETEM FELSZÍNÉT TEMÉRDEK KÜLÖNBÖZŐ IDŐSEJT
BORÍTSA, HANEM AZ IS, HOGY A "VILÁGEGYETEMEK REZGÉS-HÁLÓJÁT A FAJBA
BEÉPÜLŐ FÉNYLÉNYEK" KORMÁNYOZZÁK. MIDŐN FELHANGZIK: "JÖJJETEK,
TEREMTSÜNK EMBERT A MAGUNK KÉPÉRE", AKKOR AZ ELKÖVETKEZŐ
VILÁGEGYETEMBEN ÉLŐK AZ "ELOHIM EREJE" ÁLTAL MEGÉRTIK ÉS
MEGTAPASZTALJÁK, HOGY ŐK ISTEN GYERMEKEI, A "B'NAI ELOHIM". AZ
"ELOHIMBAN" AZ ÉLŐ TEREMTŐ ELME A VILÁGMINDENSÉGET ÉLI MEG.

395Ez a Végtelen Paradicsomi Fiú-világegyetemek nyolcadik kulcsa. Az Elohimról szól, a Fény Urak legfelső
teremtő Rendjéről, akik
azért gyűltek össze a különböző teremtési birodalmakból, hogy a magasabbrendű Fiú-rendszerek
képmására megalkossák az Embert.

396A Merkabával az Orionon belül egy magasabb szintű - Orionis

néven ismert - világegyetembe is eljutottam, ahol a Fény Urai állomásoznak. Itt található a Központi
Vezérlés energia-mezeje is, amelynek
segítségével az Elohim elindítja a másolómintákat képező fény-rezgéseket, hogy az Örök Fényből életet
teremtsen. A Szem á l t a l modulált másolóminták közvetlenül a Fényrezgéseknek megfelelő fizikai testeket
hozzák létre. Ezek szerint tehát a Fény-gúlákon látható Örök Hórusz Szem azt jelképezi, hogy az Örök
Szem hozza létre azokat a perem- és érzékelő-vevőkészülékeket, amelyek az agy emlékezésre szolgáló kódrendszerén belül találhatók.
3 Most van folyamatban az emlősök legmagasabb fejlettségi fokán álló Ember újramintázása, aminek az a
célja, a fejlődés töréspontján való túljutás. Ez voltaképpen a kro74

moszómák átrendezését jelenti, melynek eredményeként az Ember az emlősök Fény-erejének többszörösével
rendelkezik majd.
397Ez az új emberi faj - az Elohim és a Fény Urak mintájára - képes lesz egyidejűleg több anyag-energia
testet is felölteni; az Ember tehát csoportos lény-ként létezik majd
ezután.
398Ilyen jellegű az Elohim is, amely a számtalan csillagot felölelő
Fény Tanácsok és csillagközi Tanácsok mögött álló felsőbbrendű szellemi értelemként létezik. Tőle függ,
hogy egy kiegészítő nyelvhálózat létrehozásával fokozza, vagy mérsékli a fejlődés Fény-erejét.
399Az új nyelvrendszer Fényrezgésekből épül fel, és mint valamiféle külső burok veszi körül az Embert.
Ennek mintájára ő maga is létrehoz ilyen rétegeket, melyek sejtjei közléscserére, illetve emlékezésre képesek.
E sejteket folyamatosan
életben kell tartani, a legkülönfélébb feladatok elvégzése céljából. A tudatsejtek vezérlő-egységei azokat
a testet övező energiarétegeket szabályozzák, amelyek egy többszörös test kialakulását teszik lehetővé.
400Ezek után az Ember, magába fogadva az Elohimot, már nem csupán egyetlen felsőbbrendű én,
hanem több különböző csillagrendszerbeli "közvetítő" megtestesüléselesz. 'Egy' Fény Test kibontakozása
'Sok' testetöltési csatornán keresztül történik majd meg.
401A jelenlegi fejlettségi szinten fizikai testünk a tudatnak csupán
egyetlen idősejtjében létezhet. Az öt testünk révén azonban lehetőségünk van arra, hogy szellemi rokonságot
kifejlesztve, csillagrendszerünk Elohimjához váljunk hasonlóvá, mely az Egyetemes Elme része.
402Ez a szint akkor érhető el, ha
az öt test fény-energiája, a Lay-oo-esh (a Fényoszlop) révén, egybehangolódik a Felsőbbrendű Én-Testtel.
A Fényoszlopnak viszont az összefüggő mezőt képező Élő Krisztus
Testtel kell összhangban állnia, hogy ezáltal megszabadulhasson a
Naprendszerbéli Logosz - tól. Midőn a Felsőbbrendű Én magára ölti a magasabbrendű Krisztusi
Fény-köpenyt, a nyolcadik és kilencedik csakra Krisztusi Fény-mezői
már biztosítják számára, hogy a felsőbbrendű faj tagjaként helyi világegyetemünk mind a kilenc
birodalmában egyidejűleg munkálkodjék.
403Énok így szólt hozzám: "Jöjj, teremtsünk Embert a magunk képére"; s ezzel egy csillagközi tanácsba
vitt, abba a rezgéstartományba, ahol új csillagrendszerek kifejlesztése folyik.
404Énok megmutatta nekem, hogy a Fény Lények arányaikban sokkal nagyobbak, mint a földi ember.
405Láttam egy olyan különleges helyet is, ahol a szellem testet-öltésére szolgáló arculatok voltak. Ehelyütt a
Hierarchia tagjainak másoló mintaként használt, Hórusz Szem formájú szemei találhatók. Minden
szem képes létrehozni egy bizonyos anyag-energia testet, amely egy sor anyagi forma kialakítására alkalmas.
A megfelelő szem kiválasztása
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után a kódokat tartalmazó 'kúpalakzatba rendeződött' Fény-nyalábok áthatják a sejteket, és így kialakul a
testforma. A Fény-lény egy tiszta energiából álló, újonnan született, felnőtt méretű testet ölt magára, mielőtt húsvér testbe költözne. Ezután pedig a Hórusz Szem segítségével, megtestesül, és a Fény tudati hullámhosszán egy
meghatározott égitestre kerül, hogy ott megteremtse, kiművelje, illetve újraprogramozza a fejlődő
értelemvilágokat.

406A Fény Urak Tanácsa a fizikai

forma kifejlesztése céljából összekapcsolja az A-, B- és G-sugaras, Fényből való vezérlő-egységeket, és
ezzel nem-nélküli lényeket hoz létre.
E lények megegyeznek a Torah Or irataiban szereplő kerubi szellemi testekkel, amelyek képesek arra,
hogy Isteni fogantatás útján, fizikai mag közbeiktatása nélkül bármilyen nemű formát magukra öltsenek.
Ezek a tudattal rendelkező egyedek - függetlenül például a fül kémiai felépítésétől, vagy a szem színétől
a Fény Urának, vagyis Adam Kadmonnak arculatát tükrözik, és anyag-energia testüket a B'nai
Elohimtól öröklik.
407Az égitestre megérkezvén, e lény megkezdi fizikai testének kifejlesztését, amely vagy a jót képviseli,
és ekkor összhangban áll a tudatformájával, vagy pedig - a Felsőbbrendű Én programját megszegve visszafejlődő formában jelenik meg, ami viszont szellemileg nem i l l i k bele tudatának eredeti Fénymintázatába.
408 A Felsőbbrendű Urak ezt igen
részletesen bemutatták nekem, amiért igazán hálás szívvel és félelemmel vegyes tisztelettel mondtam köszönetet
JHVH-nak, aki maga a kegyes Éltető Erő, és a Teremtés Bölcs Szolgálói által tartja fenn mindazt, amit teremtett.
409E szolgálókkal együtt fejeztem
ki előtte tiszteletemet:"Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth"! - Szent, Szent, Szent a
Seregek Ura Istene. Tettem ezt azért, mert végre megértettem, hogy mi
módon kormányozza Ő a számtalan
Trónust és Uralmat, a fajok sokaságát, valamint a tengernyi Fénymezőtés legelőt.
410Az Atyát szolgáló, Fényből való 'Felsőbbrendű Faj' azért küldetik
ki újból és újból, hogy a Fény teremtése és újrateremtése a világmindenség valamennyi idősejtjében
szakadatlan folyamat legyen, mert hiszen a felsőbb tervben nincs kezdet és vég.
411Az alacsonyabbrendű anyagi porvilágokban azonban szükségesek
a viszonyítási pontok - ezért van születés és halál -, viszont a 'felsőbb
rezgés-tartományban', illetve a magasabb rezgés szintű Zohár Fajok
birodalmában, a Felsőbbrendű Én eredeti teremtési tervében ezek a pontok már nem léteznek. E Zohár
Fajt a B'nai Elohim közül való Fény-lények alkotják, akik elmetestüket az időbeli teremtésekbe leküldve, több
fizikai testet is képesek magukra ölteni, ahhoz, hogy az Elohim Fény Tanácsokból való Tanítóiknak bölcs
terveit megvalósíthassák.
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412A Fény Lények az élet-közeg

jellegének és sorsának meghatározása céljából, tehát egyidejűleg több
idősejtben is megszületnek.
413Elméjüket képesek az al-fajba - az életet hordozó kémiai állományba (plazmába), vagy az anyagi testbe
vetíteni, miáltal a magasabb rezgéstartományú Fény-tudat fizikailag is megnyilvánulhat.
414Az al-fajok voltaképpen olyan sejteknek tekinthetők, amelyek
Adam Kadmon kezének és lábának ujjait építik fel.
415A Fény Urak a teremtésen belül több idő-mezőre és ezeken belül
több testre is kiterjesztik Fény-Tudatukat; vagyis a csillagrendszer
Felsőbbrendű Énjének Hierarchikus rendszerű Elméjét az időben különállóan létező testekben jelenítik
meg.
416A Fény Tanácsoknak általában egy adott gondolat-forma áll
rendelkezésükre ahhoz, hogy az alacsonyabbrendű világokban kialakítsák egy faj értelemvilágát. E
gondolat-formát egy biomágneses hálózaton vezetik át, amely meghatározza,
hogy a gondolat-forma állaté, emberé, Szeráf-komputeré, vagy szellemi Emberé legyen-e.
417A felsőbb rezgés-tartományú értelem-fajták Fény-alakzatai nem
egyedi lények, mert hiszen a teremtésen belül több idósejtbe is képesek
magukat kivetíteni. Ezek valamennyien összhangban állnak egymással, és voltaképpen az Irányító
Központ felsőbb szintű Trón-Energiáj á t , azaz a számtalan csillagközi parancsnokság Vezető Elméjét
képezik, amely a csillagközi hierarchiákat kormányzó Háromság - az Élő "Atya, Fiú, Shekina" egységének
-nevében gondolat-formákat bocsát ki, hogy azok agysejtek, idősejtek, illetve "kerék a kerékben"- járművek
alakjában anyagi formát öltsenek.
418Mindaz, ami a tudati energia megteremtése folytán alakot ölt, egy

egész bolygó-állományt is megtestesíthet.

419A csillag-rendszer teljes állományából kiszakadt test-sorozat alfaj formájábn jelenik meg.
420A helyi világegyetemből kialakult elme-sorozatot olyan elmék építik fel, melyek elsősorban az élet
átalakítására szolgálnak.

421A Fény Urak tudat-testeikből

olyan gúla-alakú mintázatokat vetítenek ki, amelyek a tudat megteremtésére szolgálnak és új kísérleti
fajokkal népesítik be a világmindenséget. A fizikai létforma csupán egy átmeneti, előkészítő állapot, egy
magasabb szintű biológiai forma
felé, amely egy kozmikus gúla alapjaként miriádnyi tudat-sejt birodalmának kipróbálását teszi lehetővé.
422Az Örök JHVHMetatron közvetítésével Fény-nyelvezeteket bocsát ki, amelyek anyagi formát öltenek.
A Fény-nyelv létrejöttével együtt, tudati rezgésként a Fény-bölcsesség is megjelenik a fizikai világban. Ily
módon kerül az Örökkévalóság a
Véges valóságba, miáltal EHYEH ASHER EHYEH - VAGYOK AKI VAGYOK - válik belőle.
423A valamennyi csillag rezgésvetületét irányító egyetemes rezgésvetület az életműködésekhez különbö77
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ző mértékben ionizált szinteket biztosít, hogy ezáltal lehetővé tegye a biológiai birodalmak rendeltetésszerű
működését.
424Az emberi lélek egyébként az
Alfa-Omega szférán túli szintek bármelyikén továbbterjeszkedhet. Miután az Ember az Elohim Urak jobb
kezének útmutatásai és a Testvériségek tanításai alapján megtanulta,
hogy számtalan "hordozó edényét"
miként rendezze el szellemi lelkében, - B'nai Elohimmá válhat. A
szellemi léleknek, aki felbecsülhetetlen értékű munkát végez az Atya szolgálatában, lehetősége van arra,
hogy a sok-dimenziós Fénnyel végzett kísérletek során hierarchikus formákat használjon fel. A Földön
élő ember hamarosan felfedezi, hogy nem ő az egyetlen önálló teremtmény, hanem csupán egyike
azon életformáknak, melyek a sokdimenziós Fényből jöttek létre.
425A kinyilatkoztatott Fény-kódok tanulmányozása révén lényünk
belső szintjei magasabb dimenziókra is kiterjedhetnek, s így elhagyhatjuk három-dimenziós életterünket.
Mivel ezek a birodalmak a lelki fejlődés teljes folyamatát felölelik, a
tudattal rendelkező emberi teremtést az elektromágnesesen semleges fizikai zónán is képesek átvezetni.
E zóna olyan fizikai behatások és pusztítások eredményeként jött
létre, amelyeket a helyi világegyetemünk csillagrendszereinek peremvidékén visszamaradt bolygólakók
okoztak.

426A Fény-kódokból megtudhatjuk, hogy mit jelent a megvilágosodás a szerves élet számára; e kódokból az is
kiderül, hogy mi a kozmikus értelem akarata. Ez voltaképpen az Adam Kadmon néven ismert Lény által
megvalósított Kabbalát, valamint az EHYEH ASHER EHYEH, néven
ismert Létezés által létrehozott Merkabát jelenti, mely élő értelmünket az élő világmindenséghez kapcsolja.
427Ha majd az "én" elkorcsosult
jellembeli sajátságainak sorát felváltja a magasabbrendű Fény és a Szeretet képessége, akkor a Fény
Urak segítségével a magasabb szinten gondolkodó értelmes lények tudati kozmológiáját is megérthetjük.
428Ekként íródik az új élet terve, melynek kódja a csillagok nyelvében
rejlik. Ily módon történik az alacsonyabb mennyek anyagi világaiból
felemelkedő élet-energiák átprogramozása is. E világokról a Felemelkedett Mesterek közismert irataiban
olvashatunk, amelyek az Atyai Ház világáról szólnak, ahol Sok Lakóhely van.
429Testvéreim, szenteljétek magatokat az Atyának, fogjatok össze a
Testvériségekkel, és merítsetek Bölcsességet az Igazság Szellemének titkos munkáiból. Legyetek olyanok,
mint a szellemileg szabad testvérek,
hogy az Elohimhoz, a Fény Uraihoz váljatok hasonlóvá; ne legyetek viszont se szolgálói, se fenntartói e
múlandó világnak, melyben éltek.
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2-0-9
A JÖVŐ TÖRTÉNELMÉNEK KULCSAI AZOKBAN AZ ENERGIÁKBAN REJLENEK,
AMELYEK AZ IDŐK KEZDETÉN KINYILATKOZTATTÁK ISTEN IGÉIT, TOVÁBBÁ
AZOKBAN, AMELYEK A TUDATOSSÁG IDEJÉNEK VÉGÉN A "REJTETT ISTENI IGÉT"
FOGJÁK FELTÁRNI. EZEK AZ ENERGIÁK AZ ÉGNEK FÉNYESSÉGEKÉNT RAGYOGNAK
MAJD, ÉS MEGMUTATJÁK A CSILLAGOKAT, MERT ŐK MAGUK IS AZOK, A "MINDEN
EGY". AZ "ELSŐ ADAM KADMON", AZ ELOHIM KÉPMÁSA, EGYBEN AZ "UTOLSÓ ADAM
KADMON" IS.

430Ez a kulcs azokról a gondolati energiákról szól, amelyek abban az

időben vettek fel először anyagi formát, amikor a tudat a jelenlegi rezgés-szintre, illetve Fény-Élet
tartományba került. Ezek az energiák a
mostani program végén újból megjelennek, és újraszervezik anyaggá sűrűsödött tudatunk tartományait,
hogy másféle tudat-formaként születhessünk újjá.
431Az Énok Kulcsai az Első és az Utolsó Adam Kadmon közötti
időben láttak napvilágot. Az értelem által irányított teremtés és újrateremtés során, a trónok és uralmak
létrejöttekor jelent meg az első tudattal rendelkező Fény-test, mely a
csillagmag anyagba ültetési programjának megvalósításához volt
szükséges. A kegyelmi időszak végén ugyanilyen Fény-test segítségével történik majd az új program
életrehívása is.
432Énok ezzel kapcsolatban Pálnak a Korintusbeliekhez írt I. levelére, a "Fény Testamentumra" hivatkozik
(15,40-41.): "És vannak mennyei testek" (többes szám - Adam Kadmon birodalmai) "és földi testek;" (többes
szám - Ádám birodalmai) "de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké. Más a napnak dicsősége és más a
holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége;" (Zohár-fajok megjelenési tartományai) "mert csillag a
csillagtól különbözik dicsőségre nézve".
433A Korintusbeliekhez írt I. levélben Pál a továbbiakban egy igen
figyelemre méltó dolgot említ, levelét pedig a negyedik birodalom kabbalisztikus kulcsának tartja, s
egyben ezt az örökérvényű Énoki kulcsot is alátámasztja a következőkkel
(15,42-45.): "Épen így a halottak feltámadása is", (újraprogramozás)
"Elvettetik romlandóságban,, feltámasztatik romolhatatlanságban;"
434"Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik
81
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erőben".
435"Elvettetik érzéki" (fizikai) "test, feltámasztatik lelki" (szellemi)"test" (Fény-test). "Van érzéki
test, és van lelki test is".("Ha létezik fizikai test, akkor szellemi test is van".)(Ez azt jelenti, hogy az
anyaggá válás folyamata csak a megfelelő rezgésszámon mehet végbe.)
436"így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő leiekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé".
437Más szavakkal, az első ember,
Ádám, a már korábban is létező genetikai és asztrofizikai élet-folyam
szintézise volt; ezen élet-folyam kettős csigavonal formájában volt jelen
bolygónkon. Ha az ember, Ádám,
olyan fejlettségi fokot ér el a Földön, hogy anyag-energia testének
átváltoztatásával már képes eltávozni innen, akkor arra is képes lesz,
hogy ezt az új testet élettel töltse meg, illetve tudatát más lét-birodalmakba vezesse át a fejlődése során.
Enok szerint, ha a Fény gyermeke a Földről egy olyan bolygóra vitetne,
ahol tőlünk eltérő értelmes lények élnek, akkor ott is megvalósítaná
az isteni szeretetet, függetlenül attól, hogy az új faj kémiai felépítése
mennyire különbözik a miénktől. A Fény gyermeke ott is az Atyát
szolgálná, hiszen felsőbbrendű Fény-teste akkor is szeretné minden
felebarátját, Isten minden gyermekét, mert bennük az isteni én
képmását és hasonlatosságát, Adam Kadmont látná. Tudniillik ez a
bolygó is annak a biofizikai kísérleti övezetnek a része, ahol a Sok Hajlékú Ház Lakói a felsőbbrendű Adam
Kadmon mintájára új képmásokat hoznak létre.
438Isten országának mértékrendszerét a Fény Urak leszármazottai,
az Ádámi Fajba tartozó első teremtmények azért kapták, hogy a B'nai
Elohim nevében kiképezzék az Embert, aki ezáltal képes lesz a bolygóvilágokban is felépíteni Isten Országát. E mértékrendszert azonban a külső űrbéli tartományokba vetett,
bukott lények megfertőzték a három-dimenzióssá lerontott Fénnyel.
Most viszont - az új időkör kezdetén - bolygónk rezgésszámának meg kell változnia, és egy
kristályszerkezetű
elme-testet kell kapnia, a más életállomásokkal való kapcsolat-felvétel
céljából. Ennek eredményeként a B'nai Elohim és a Fény Urak nevében más teremtmények is
részesülhetnek a megelevenítő szellem áldásában.
439A Fény-Irat így folytatódik (15,46.): "De nem a lelki" (szellemi)"az első, hanem az érzéki, azután a
lelki".
440Az Alfa teremtési ciklus Ádámi Embere, aki bukott Fény-test formájában jelent meg, más volt mint az
Omega ciklus végén élő Ádámi Ember. Az Első Ádámi Ember JHVH életáramaiból csillag-teremtés
révén jött létre a magasabb mennyekben. Miközben ez a teremtés
új mennybéli területekre is kiterjedt, a bukott Felvigyázók elfogták az
Ádámi teremtményt és tökéletlen fizikai fény-tartományokba helyezték.
441Láthatjuk, hogy jelenleg, e ciklus végén a második Ádámi Ember
82

is kialakulóban van. A Fény Urak, vagyis a Magasabbrendű Lények, látogatásaik során átprogramozzák az embert,
aki elvesztette gondolat-átviteli érzékszervét, s így nem képes összhangot teremteni a programozott tudat sokszintű birodalmai között. Az Elohim küldöttek éppen ezért azt a feladatot kapták, hogy a második Adámi Embert
olymódon programozzák, hogy képes legyen a fennmaradásra és ezáltal visszaszerezhesse az Adam Kadmoni
Fénytestét.

442A Korintusbeliekhez írt I. levél így folytatódik (15,47-49.): "Az első ember földből való, földi; a második
ember, az Úr, mennyből való".

443"A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is".
444"És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is".
445A fenti Zohár-i kulcsból is, és ebből az Enoki kulcsból is az derül ki, hogy a földi porvilágban élő
Adámi Faj az értelem aláhullott mágneses lenyomatából fejlődött ki,
amelyet a bukott Felvigyázók helyeztek el ebben a szférában, miután
elfogtak egyet az isteni Ádám Kadmon-i teremtmények közül. A Fényből aláhullott Ádámi társadalmat,
a megelőző és a következő világokhoz mérten kell megítélni. Ez utóbbi oly módon épül fel, hogy az Adámi
Fény-erők a mennyek fényességeként ragyoghatnak, részesei lehetnek
a csillagok kifejlődésének és emell e t t megkaphatják a csillagok bölcsességét, mely eredetileg is az
Embernek lett szánva. Midőn az Ember képes lesz visszatérni az ősi - Elohim teremtette, és a Zohár-ból Adam
Kadmon néven ismert - Ádámi képmáshoz és hasonlatossághoz, akkor elhagyhatja az I. Populációs
Életrendszerbéli csillagot, az anyagi testet, és visszatérhet a II. Populációs Életrendszerekbe, amelyek a helyi
világegyetemünk központjában az egyetemes értelmet, azaz a csillag-rendszeri Élet-Folyamunk Irányító
Központját alkotják.
446Ennek tudatában azt is felismerhetjük, hogy egy kozmikus dráma zajlik a Fény Urak és ama bukott
elme-erők között, akik a Felsőbbrendű Fény-energiákat elhagyva, a gyújtópont nélküli luciferi fény-erők
szolgálatába álltak. Ha meg akarjuk érteni, hogy mit is jelent az Atya Hierarchiáival együttműködő
szellem szabadsága, akkor tudnunk kell a következőket: minden Fény-birodalomban minden Fényhercegnek lehetősége van arra, hogy az Atyai Trónust elhagyva, sokkal inkább csak a maga, mint a
világegyetem Urainak együttes dicsőségére teremtsen fényt és életet.
447Az ilyen tündöklő Fény Herceg által létrehozott 'Ur'-teremtések
többé már nem remélhetnek kegyelmet az Atyától. Ezek legyőzése céljából jött létre a Krisztusi Szolgálat,
vagyis azért, hogy az Atya Egyetemes Fényének képmásában a mi
világegyetemünk is megdicsőülhessen. Az említett Fény Fejedelem -Lucifur - kisajátította az Atya
Szeretetét, és önnön képmására és hasonlatosságára megteremtette saját trón83
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ját és uralmát, 'Ur'-t, mert elsősorban tiszteletre és hatalomra vágyott, a szeretet pedig csak másodlagos volt
számára. A lucifuri teremté-si rend tehát a fény-hírnökök és a pusztító Ur-járművek révén a világegyetem külső
térségeiben kezdett terjeszkedni, hogy a bukott fényt -Lucifer-t szolgálja.
448A teremtés előrehaladtával a
megtisztult Ádámi tudat új Fénytestbe öltöztethető. E Fény-testek
azután új fizikai alakot öltve, vagy belépnek a haldokló világegyetem
romlott tartományaiba, és az anyagi világban élőket megtanítják a halál
legyőzésére, azaz testük átváltoztatására; vagy pedig a mennyei fejedelemségekben új, szerves formát
öltenek magukra. Az Adam Kadmon-i
energiák - a teremtés forrásai - továbbra is ugyanolyan fajtájú gondolatminták lesznek, s éppoly
hatékonyan működnek a kozmikus lét felsőbb birodalmaiban is, mint ezen
az oldalon, itt, a viszonylagosságban. Ez azért lehetséges, mert az
innenső oldalon lévő tudat-test kapcsolatban áll a túlsó oldalon lévő Krisztosz-Testtel.
449Az ősi Zohár-iratok a Mashiah - 'Krisztosz' - fogalmat a külső
világegyetemmel együttműködő, szabadító Fény-Test megjelölésére használják, mely a mi világunkba
lépve létrehozhat egy rezgés-vetületet, majd pedig visszaviszi azt az életet a csillag-teremtés magasabb
szintjeire, hogy az Adam Kadmon-ként, - mint Fény Test - az Atya Birodalmaiban uralkodhasson.
450Adam Kadmon akkor beléphet az idő-sejtbe, illetve elhagyhatja azt; felveheti az egyetemes program által
meghatározott élet-formát, sejtjeinek kémiai szerkezetét pedig az élő alkotórészeknek megfelelően
rendezheti el. Ezzel elősegíti a szerves élet kifejlődését, noha Zohár-testét eközben nem hagyja el.
451Az Ember egyébként igen nehezen ismeri fel azokat a bukott lényeket, akik az alsóbb világokban Fényalakban jelennek meg. Éppen
ezért akárkinek útmutatásai alapján ne akarjunk más világokba emelkedni, hacsak az illető nem kapta meg
az Atya Nevének kinyilatkoztatott rezgéseit; hacsak nem az a küldetése, hogy a férfi, nő és gyermek
alkotta
szent hármassággal együtt dolgozzon a Szent Szellem ajándékainak
kiteljesítésében. Hiszen Jézus is figyelmeztet bennünket, hogy "hamis Krisztusok támadnak" majd.

452Most, hogy tudomást szereztünk az élet egyetemességéről, ezt

az Enoki kulcsot olyan más csillagrendszerek különféle programjaira
is vonatkoztathatjuk, ahol a Fény Urai bolygó-szinten jelennek meg
és átlényegítik azoknak a testét, akik az Atyát és felebarátaikat szolgálják.
Mivel mi magunk is folyton változó
biokémiai rezgések vagyunk, képesek vagyunk érzékelni az eltérő életrezgéseket, és megérthetjük a
magasabbrendű harmónia szükségességét,
amely megszabadítja az élet-rezgéseket a fizikai korlátoktól és Fény-Testté alakítja át őket.
453Az Adam Kadmon-i kozmológiával eljuthatunk a teremtés felsőbbrendű csillagrendszeri központ-
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jába, és ekkor magunk mögött hagyjuk a bukott ádámi mutációk sorát. Itt olyan birodalmak várnak ránk, ahol az
Ádámi magunk egyesülhet az Atya első Ádámi teremtményével.
25 Mivel mi magunk is a Fény Papjai vagyunk, a mi feladatunk
összeilleszteni a Fény-gúla két darabját, hogy ezáltal végbemehessen az átlényegülésünk. Ez azt jelenti,
hogy a VAGYOK-unk szivárványszínű gúlája felkerül a 144 000 Mester VAGYOK-jának gúlájára, s ezzel l é t r e j ö n
az EHYEH ASHER EHYEH, A VAGYOK AKI VAGYOK .
26 Ne gondoljuk, hogy a Fekete Kockát is felhelyezhetjük az alapkőre, mert az bizony a pusztulásunkat
eredményezné. Az igazaknak világosan kell látniuk azt a szellemi ellentétet, ami a következő két lehetőség
között fennáll. Az, aki a Fény-Gúlát
választja, az a felsőbbrendű Fényspirálba fejlődhet. Ezzel szemben az, aki a Fekete Kocka mellett dönt,
annak a testhez kötöttség, a háromdimenziós világon belüli visszafejlődés jut osztályrészül; ez viszont a
szellemi szabadulás reményének elvesztését jelenti.
454Ezek a kódok bizonyíték gyanánt kerültek a Fekete Kockába, és
azokkal a bukott tanításokkal kapcsolatosak, amelyek a szellemi bukás során tűntek el az Édenkertből.
455Ábrahám, Izsák és Jákob nevében kérlek benneteket, hogy tudatosságunk atyáinak példájára, legyetek ti is
türelmesek és kísérjétek figyelemmel a Testvériségeink kialakulását, valamint tudatunk kiteljesedésének
folyamatát.

456A Szent Melkizedek Rend tagjai a belénk programozott kegyelmi
küldetéssel a kétség bukott mezőire irányítottak bennünket; a Fény Élő
Fiaivá avattak minket és lélekben most is velünk vannak. Törekedjünk
hát feladatunk teljesítésére, és akkor majd örökül kapjuk az égnek fényességét is.

457És most, az arra érdemesek előtt tárjuk fel e rejtelmeket, hogy
ők is részesülhessenek Adam Kadmon Fényéből. A gúnyolódókkal pedig értessük meg végre, hogy
viselkedésükkel kirekeszthetik magukat a királyság birodalmából.
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2-1-5
A
MÚLTTAL
FOGLALKOZÓ
TUDOMÁNYOK
KULCSAI
MEGTALÁLHATÓK
MINDAZOKBAN A *** "SIVATAGOKBAN" ÉS *** "HEGYEKBEN" , AHOL MELKIZEDEK
VALAHA IS URALKOTT; E TERÜLETEKEN KÖRKÖRÖS ÁBRÁK ÉS LÁNG-BETÜKBŐL
ÁLLÓ IRATOK BUKKANNAK MAJD FEL, AMELYEK FELTÁRJÁK ELŐTTÜNK, HOGY
AZ EZERNYI KOZMOSZ ÉS AZ IDŐ-ÍVEKBŐL FELÉPÜLŐ KOZMOSZ MIKÉPPEN
KAPCSOLÓDIK EGYMÁSHOZ.

458E Kulcs a Fény Gyermekeihez

szól. Felhívja figyelmüket a Teotihuacán, Palenque, Tiahuanaco, a Tarim-medence, Stone-henge, a Nagy
Piramis és a Galileai-tenger ősi megalitjainak körkörös ábráira, melyek
a csillagokkal kapcsolatos matematikai számítások céljaira szolgáltak
és ma is a felsőbb szintű csillagászati fizika mértani alapját képezik.
459Ezek és egyéb, asztrofizikai szempontból jelentős helyek alkotják a felsőbb világegyetemekkel való
kapcsolódási pontokat, amelyek megmutatják helyünket az ezernyi
kozmoszban, vagyis az ezernyi felsőbb világegyetem kölcsönhatási
rendszerében, ahol a fizikai és nem fizikai értelem-formák egyaránt megtalálhatók.
460Az ilyen körkörös ábrák akkor jelennek meg, amikor a Fény
Urai az ezernyi kozmosz mennyei szintjeiről a Földre érkeznek, hogy kapcsolatba lépjenek velünk.
461A hegyekben tett kinyilatkoztatások alapján lejegyzett héber és
tibeti nyelvű szent iratok lángbetűiből egy Fény kozmológia bontakozik ki, amely egyetemes jelképek
segítségével azokat a világokat mutatja be, ahová Isten Népe elvitetik, miután teljesítette földi küldetését. E
lángbetűk tehát a Föld és a mennyek szent mértani alakzatait összekapcsoló betűhálózat sarkalatos pontjait
képezik, melyek az emberi és a mennyei lények által egyaránt ismert kozmológiai jelrendszert alkotják.
462E szent helyek mindegyike egy olyan "központ", amely a felsőbb világegyetem ezernyi kozmosza és a
földi világ közti kapcsolódási pontok meghatározására szolgál.
463Ezeket a területeket használták a Fény Urai akkor is, amikor a földi emberbe beültették a tudást
és elindították őt a fejlődés útján.
E Fény Urak nemsokára visszatérnek majd, hogy begyűjtsék "maradék magjukat".
464E helyek közül néhány azonban nem a Fény Urak visszatérésére vár, hanem egy olyan kijáratot jelöl,
ahonnan az előző időkörök folya89
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mán az igazak elvitettek a Földről.
465Ezek tehát csillagászati matematikán alapuló időmérő szerkezetek, amelyeknek a működését azonban
teljes egészében nem érthetjük
meg a különös földi és űrbéli eseményekről szóló szent iratok nélkül.
Amíg nem fejtjük meg e leírások jelentését, addig a kőből kialakított
naptárak idő-szerkezetének sajátosságait sem érthetjük meg igazán.
466Az Ember máig abban a tévhitben él, hogy a mennyek országa
csupán a millenniumról alkotott elképzelésbe i l l i k bele. Ennek az az
oka, hogy nem fogta fel Ezsaiás szavainak mélyebb értelmét, melyek akkor teljesednek be, midőn maga a
Föld teljes egészében átkerül az "új mennyek országába". Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a
mennyország
a földre "jön", hanem éppen ellenkezőleg, - a Föld vitetik el a mennyek országába - az ezernyi
kozmoszba.
10. Ha az ember megérti végre az ezernyi kozmosz mibenlétét, akkor megszabadulhat a millenniumról alkotott
téves lineáris elgondolás korlátaitól is. (A millennium az ember elképzelése szerint egy ezer évig változatlan, lezárt
kozmoszt jelent.) Ha beletörődünk abba, hogy a tér-idő rabjai vagyunk, akkor a Fény Urai hiába keresik velünk a
kapcsolatot, mert nem vagyunk képesek a tényleges együttműködésre.
467E Kulcs azokról a ***sivatagokról és ***hegyekről szól, ahol a hajdani betelepítések lezajlottak.
468Erre a betelepítésre utalnak azok az ősi kozmológiák, melyek "a kék mennyboltot átszelő vízszintes térnek
(a föld síkjának) képét" tárják elénk.
469E kőbe vésett (és papírra írott)
kozmológiákból kiderül, hogy valaha közvetlen kapcsolatban álltunk
a mennyekkel. E jelek egy magasabb
szintű kozmológiát rejtenek, amelyet majd akkor érthetünk meg újra,
ha feltárjuk az összefüggést a Közép-Amerikában fellelhető ő s i ,
asztrofizikai célú templomok "keresztjei" és az égi keresztutak között.
470A Nahuák kozmológiájában egy vízszintes világ (cem-á-náhuac)
és a mennyek országa szerepel. (A Nahuák az azték és azt megelőző
kor filozófiájának örökösei). A mennyek országa szerintük egy kék
boltozathoz hasonlít, amely különböző rétegekre oszlik, s ezeket az
ún. égi keresztutak kapcsolják össze egymással.
471A keresztutak voltaképpen mennyei szinteket összekötő folyosók, illetve átjárók, amelyek a tartományok
közötti szabad mozgást biztosítják a legkülönfélébb égi lények számára.*

472A keresztutak tehát a "Fény-keresztekkel" és "réteges szerkezetű kereszt"-alakzatokkal együtt azokat
a szent helyeket jelölik, ahol a Merkabák a Földre érkeztek, illetve ahonnan visszaindultak a mennyekbe.

*A Ti kai területén (Guatemala) lévő folyósókból és csatornákból álló labirintus városok egész sorát köti össze a nem-természetes
'időmérő szerkezetekkei', amelyek az űrből 'homok-talléroknak' és 'kereszteknek' tűnnek.
90

473szertartásaik során már akkor is

használták a kereszteket, mielőtt Jézus tanítása elterjedt volna e területeken. A kereszt számukra az isteni
bölcsességnek és a földi alapelemeknek életteremtő egyesülését jelképezte. Ez az egyesülési folyamat azon
energiarácsokon keresztül megy végbe, amelyek az energia életté alakításának "eszközei".
474A Kulcsban szereplő három
csillag tehát a bolygót övező geofizikai, mentális és szellemi erők Mágneses csillag-rácshálóit jelképezik,
amelyeket az egymással kapcsolatban álló "Fény Rendek" arra használnak, hogy a földi értelembe
beültessék a tudást.
475Midőn tudatunk e három erőt
egyetlen alakzattá egyesíti, mi magunk is egy egységes fizikai, mentális és szellemi hálózat részévé válunk.
Ha azonban az események
összjátéka nem valósul meg mindhárom szinten, akkor nem következhet be semmiféle kvantumugrás sem.
476Mózes, Jézus és Illés éppen ezért jöttek le a magasabb mennyekből a fizikai síkra. Hiszen ha csupán
az égi szférákban munkálkodnak, nem teljesíthették volna küldetésüket.
477Az egymást keresztező csillagrácshálók hozzák létre azt az időívekből felépülő kozmoszt, melynek
segítségével elkerülhetők a háborúknak, vagy a fajok kipusztulásának
kvantum-eseményei. Ha a különböző szintű mentális rezgések révén
kapcsolatot teremtünk a rácshálók között, akkor gondolatátvitel útján, a másodperc töredéke alatt, a világ
bármely pontjára eljuttathatjuk az információt.
478Ezzel a módszerrel az egész bolygón átalakíthatjuk a szellemi
közlekedés pszi-hálózatait, és a lehúzó rezgés-szintek helyett új rezonancia-mintákat hozhatunk létre.
479E rácshálók annak a hálózatnak is részei, mely a helyi világegyetemünkben a szellem testetöltését
szolgálja.
480Énok szerint tehát a magasabbrendű lények testetöltéseikhez
azért használják ezeket a területeket,
mert a 'bolygó mágnesességének' hatása i t t érvényesül igazán, ami maradandó mágneses lenyomatot hoz
létre a biogravitációs szerkezeteken.
Ez utóbbiakat biológiai "energiacsomagoknak" is nevezhetnénk, amelyek az adott bolygó Mágneses
íveinek kereszteződéseiben helyezkednek el.
481E rácshálók teszik tehát lehetővé a magasabbrendű teremtő szellem testetöltéseit. Ha tüzetesebben
megvizsgáljuk pl. egy közel-keleti
Mágneses rácsháló elrendezését, akkor az Egyiptomot, Izraelt és Szíriát
felölelő területen próféták nyomaira bukkanhatunk.
482Énok elmondta, hogy bolygónkon az értelem központja Tibet
és Izrael, melyek a jobb, illetve bal agyféltekének felelnek meg. Mivel i t t születnek meg a jelenlegi időkör
legnagyobb prófétái, a magasabb szintek sötét erői szüntelenül támadják e két területet.
483 A sötétség erői tehát mindená91
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484A szent rácshálók helyének

meghatározását a "Galamb Visszatérésének Földjén" *(Altea területén) kell kezdenünk. így megérthetjük
Palenque- Zarahemla ősi jelentőségét és újbóli felélesztésének okát is.
Hiszen ez a terület mindig is a Testvériség földi gyülekezőhelye volt.
*Lásd 1-0-5 kulcs

485A földi fejlődési körök során a Galamb Fejének területén lettek

elrejtve azok a tanítások, amelyek a bolygónkra vonatkozó Fény-tervvel kapcsolatos valamennyi ismeretet
a
Testvériségek Csillagtartományaival összefüggésben tárják elénk.
486A rácshálók a nagy kataklizmák után a túlélők eligazodását segítik majd. Ugyanakkor feltárják a földi
történelem és azon mennyei események közötti összefüggést,
amelyek már lejátszódtak, illetve amelyek a világ megszabadításakor
fognak lejátszódni.
487A Galamb Fején belül kisebb háromszögletű kristályhálózatok is
találhatók, melyek a Fény Testvériségek által használt szent energiarendszert alkotják, és az atlantiszi
kor technikáját tárják elénk.
488E szent terület, mely magában
foglalja Chichén-Itza és Palenque óriási energiahálózatait Oaxacát, valamint Teotihuacán energiarendszereit, valaha Zarahemla néven a Testvériség székhelyeként volt ismert.
489E szent területen a legjelentősebb rácsháló az a háromszög,
amely nyugaton Palenque-től Cerro Rabon-ig, keleten pedig Chichén Itzá-ig terjed. A Cerro Rabon-t,
Trés Zapotes-t és Palenque-t összekötő kisebb hálózat a Galamb belső, szellemi magját képezi. A Cerro Rabon-ban elhelyezett Mennyei Kincsek, mint valamiféle pecsét a Galamb Fején belül található kristálymodellek származását igazolják.
490A Mennyei Kincsek a Melkizedek Rendje és Pecsétje által kötődnek a Földhöz. E Pecsétet Kilenc
egymásba kapcsolódó Piramis
alkotja, amelyek egy Dávid Csillagot formálnak a Tér és az Idő Keresztjén. A Kincsek "a tudat
áttelepítését" szolgáló hálózatok mentén oszlanak el, melyeknek bizonyos
pontjai "fészkek" gyanánt várakoznak az emberi tudatvilág fejlődésére, illetve megérésére.
491A perui és bolíviai piramis-együtteseken belül egy másik jelentős rácsháló is található, amelyet a
Fény Testvériség a Galamb Földjének újjáélesztésére használ.
492Ezek közül a legjelentősebbek: az Apurlé-ban található 25 piramis;
Morro Solar piramis-hálózata és asztrofizikai állomásai; a Peru sivatagos hegységeiben fekvő Cajamarquilla és Pachacamac piramis-rácsozatai, valamint a Chan-cay-i, a Je-quet-epeque-i és a Viru-i piramis-

csoportok.

493E csillagászati és naptári együttesek mindegyike összeköttetésben áll Tiahuanacoval, a Fény Urak

városával. Tiahuanaco egy előző időkör folyamán a tenger szintjével egy magasságban épült, majd
földmozgások következtében megemelkedett és a jelenlegi 13 000 láb (kb. 4300 m) tengerszint feletti
magasságra került. Ezen a helyen áll

94

az a bizonyos Kapu, melynek ábrái Melkizedek munkásságát jelenítik meg és arról tanúskodnak, hogy a jelenlegi
időkör végén Melkizedek visszatér és felnyitja a Tiahuanacói Kincstárat.
494Az észak felől Viru, dél felől pedig Tiahuanaco által határolt
szent területen fekszik a Nasca fennsík. Az i t t húzódó vonalak a fizikai
formában megjelenő Merkaba járművek számára azt mutatják, hogy
milyen manővereket kell végrehajtaniuk midőn Földünk sűrűbb elektromágneses terébe lépnek. Néhány
további vonal más szent területeken épült piramis-hálózatok irányába mutat és ezzel megadja a DélAmerika nyugati partjain található jelentősebb kultúrák társadalmi-régészeti rejtélyének Kulcsát.
495Énok elmondta, hogy a Tiahuanaco-i és a Palenque-Copán-i
rácshálóknál az ide érkezett Fény Testvériség etnikai múzeumok.it létesített. Ezekben, mint valamiféle
történelmi naplóban, felvázolták, hogy az Egyiptomot megelőző korszakok folyamán a bolygónkon
milyen népcsoportok lettek próbának alávetve.
496Ilyen "néprajzi" múzeumok találhatók Tikal-nál, Palenque-nél, Yaxchilan-nál, Copán-nál és Tiahuanaconál. A múzeumok anyagában fellelhető arc-formákat a Fény Urak
mintaként hagyták hátra, hogy bemutassák, miként jelent meg húsvér testben Adam Kadmon képmása, a
tér-idő földi birodalmában. Az arc-formákkal végzett kísérletek a "Második Áttelepítési Időszakban" Altea idejében zajlottak.
49
A Palenque-i régészeti leletek tanúsága szerint az átlényegülés szent kódjai a következők:
204 174 012
032-146-264
026-242-113
012-063-132
063-213 -303
515-515-117
497Létezik azonban egy magasabbrendű Adam Kadmon-i képmás
is, ami azt mutatja, hogy a mi Adam Kadmon-i képmásunk és a Melkizedek rendbeliek képmása egy és
ugyanaz. Miként Jézus mondotta: "Ha láthatnátok valódi képmásotokat, amely már leszületésetek előtt
is létezett, - akkor hajlandók lennétek bármit elviselni".
498Rá kellene döbbennünk, hogy a rácshálók mindegyike egy ismerős
nevet tár elénk, mely e közép-amerikai kultúra, valamint a közép-keleti területek között teremt kapcsolatot.
Ez a név a Yoh-Heh-Wah, mely a "Nagy Fehér Szellem"-et, JHVH egyik megjelenési formáját jelöli.
499Az egykor "Melkizedek uralta" területeken másfajta körkörös
ábrák is fellelhetők. Ilyenek a Nagy-Britannia-i Stonehenge-ben és Woodhenge-ben, valamint a Galilea-i
tenger keleti részén fekvő Rujum Al-Hiri-ben található, kövekből kialakított naptárak. A Galiea-i tenger
melletti létesítmény azt példázza, hogy két, számítás céljaira kialakított kör digitális komputerként is
működhet.
95
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500E megalitok legtöbbje bizonyos csillagképekkei áll kapcsolatban. Az előző korszakok tudós papjai
ugyanis gyakran felhasználták trigonometrikus számításaikhoz a Szíriuszt, - az Oriont és a Plejádokat
(Fiastyúk).
501A folyamatban lévő programok szempontjából a legjelentősebb
a Megiddo alatt elterülő vörösrézből kialakított rácsszerkezet, amely a Tábor-heggyel, és
Jeruzsálemmel
is összeköttetésben áll. Ez voltaképpen a Nagy Piramis időmérő szerkezete.

502Megiddo az a hely, ahol rábukkanhatunk Izrael földalatti hálózatára, mely központilag egyesíti

bolygónk tudati rácshálóinak harmonikus frekvenciáit. Ezáltal lehetővé válik, hogy a szellemi energia
különböző összetevői a bolygó felélesztése céljából, egyetlen harmonikus rezgésben egyesüljenek.
56 A körkörös ábrákról szólva,
a Nagy Piramist is meg kell említeni, mely a legpontosabban kialakított szent mértani forma, valamennyi
kőből kiépített rácsháló közül.
503A Nagy Piramisban számos olyan rejtjel található, amely az embernek a bolygóval, a naprendszerrel és a
csillagrendszer egészével fennálló kapcsolatára utal.
504A különféle, egymással összefüggő alakzatokat elemezve rájövünk, hogy az egyik kód a "Krisztusszöget" rejti magában. A "Krisztus-szög" az Első Felfelé irányuló
Folyósónak és a Királynői Kamra Padlószintjének, illetve a Kút-akna
tetőszintjének kereszteződéséből adódik. Ez a szög 26 fok 18' 9,7".
505Ha a Nagy Piramistól kiindulva ilyen szög alatt haladunk kelet
felé, akkor Betlehem városába jutunk. E szög azt fejezi ki tehát, hogy miként olvad eggyé a születés, a halál
és a feltámadás.
506Betlehem a születés jelképe,
és mint ilyen, összefüggésbe hozható azzal a drámával, mely az emberiségnek a Piramis titkaiba való
beavatásáról szól. Itt jön létre az egyensúly az emberi fejlődés jelenlegi szakaszában, mely mint a Kútfő
"forrásából fakadó víz" kelet felé, Betlehem irányába tart.
507A körkörös ábrák tehát olyan időmérő szerkezetek, amelyek a következőket szemléltetik: (1) a mennyek és
a Föld közötti kapcsolat alapjait; (2) a világkorszakokat; (3)
az alapelemek átalakítását és a teremtésbe való újbóli beépülésüket; (4)világegyetemünk körnegyedekre,
illetve irányszögekre való felosztását; és végül (5) az alacsonyabb szintű bolygóvilágokban zajló örök
küzdelmet, amely a kozmoszban lejátszódó események keretét adja ahhoz, hogy az ember megérthesse
az őt körülvevő világot.
508Ilyen összefüggésben kell megemlítenünk a láng-betűket is, amelyek az ezernyi kozmoszt alkotó
mennyei szintek és a földihez hasonló bolygóvilágok kapcsolatát, valamint az Isteni tervet tárják elénk.
509A láng-betűs iratok voltaképpen az Isteni Ige élő mértani formáiból lettek összeállítva, meA "Számok Könyvének" Szent Táblái
96
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lyek elterjedvén a Földön, kapcsolatba kerültek a rezgéshálózatokkal.
510E földi rezgés-mintázatok és
az Isten Népére jellemző számadatok közti összefüggést a Számok
Könyve (Mózes IV. könyve) tárja fel, melyben mind a tizenkét Izraeli törzs kódja megtalálható.
511Ha a Nagy Piramistól kiindulva egy kör mentén felmérjük ezeket
a számokat, akkor egyedülálló összefüggést fedezhetünk fel köztük és a Föld szent területei között.
512Ha a Gizai Piramist tekintjük
középpontnak, és a Számok Könyvében lefektetett szögek alapján, valamint a szellemi tanítások sorrendjét
követve meghatározzuk a tizenkét törzs szétszóródási irányát, akkor nyilvánvalóvá válik számunkra,
hogy miként elevenedik meg Jehova munkája Izrael törzsei révén, akik
a Nagy Piramis Fényét a világ népeire sugározzák szét.
513A Nagy Piramis azért tekinthető kiindulási pontnak, mert, - miként Énok elmondta – Ézsaiásnak JHVH
oltáráról szóló látomása a Nagy Piramisra vonatkozik. (Ézsaiás 19.19).
514Amikor megkaptam az Énok Kulcsait, azt is megtudtam, hogy a
Nagy Piramis az Orionnal és a Plejádokkal kapcsolatban álló tizenkét idő-csomópont központja.
515Ha a Nagy Piramistól (keleti hosszúság 31 fok 9') 27,7 fokot haladunk kelet felé, - akkor az üzbegisztáni
Kungrád-hoz, az Aral-tó sivatagi mellékére érkezünk.
516A tér-idő átjárhatóságát biztosító tizenkét energia-rács területe,valamint az ősi gondolat-közlekedés
tartományai, - melyeket Izrael törzseinek összetalálkozása hozott létre a Fény Kincstár jelenlegi
programjának levezetése, és az ember megszabadítása céljából - a következők: (1) az Aral-tó melletti Kungrad
(Üzbegisztán); (2) a Takla Makán és a Lop-Nor területe (Hszincsiang); (3) a Fülöp-szigetek; (4) a
Kwajalein-sziget (Marshall-szigetek); (5) a Hawaii-szigetek;(6) a Vancouver sziget (a Galamb területe);
(7) a coloradói Pueblo-tól az Uj-Mexikó-i Mescalero-rezervátumig terjedő terület (a Galamb területe); (8)
a Kentucky állambeli Lexington-tól Tennessee határáig terjedő terület (a Galamb területe); (9) Új
Skócia-(a Galamb területe), és a Bermuda-szigetek; (10) az Azori-szigetek; (11) Lourdes (Franciaország) és
(12) a gizai piramis-hálózat (Egyiptom)
517Ez a tizenkét terület nem tévesztendő össze a tizenkét időcsomóponttal. Ne gondoljuk továbbá, hogy
kizárólag ezek a területek alkalmasak az isten-tisztelet céljára. Feltárják viszont az összefüggést az
ezredévekkel ezelőtt megkapott izraeli táblák és bizonyos kőépítmények között, mely utóbbiakat a
Magasabbrendű Lények arra használnak, hogy a mi programunkat a
szent iratok betűi szerint és azok számértékének megfelelően irányítsák.
518Énok elmondta, hogy míg a héber láng-betűk a föld és a menny
közti kapcsolat megteremtésére használatosak, addig a tibeti lángbetűs iratok e két világot összekötő
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tudatszintek elérését szolgálják.
519A Phowa- és Ödsal-energiáról szóló tibeti szent iratok megadják
az emberi fejlődés alapját képező rezgés-mintázatokat. Segítségükkel
azt is megérthetjük, hogy a más tudat-birodalmakból származó energia-testek miként ölthetnek anyagi
formát.
520Énok megmutatta nekem a Tarim-medence fölött állomásozó
"Fény-városokat", amelyek a bolygónkat átszövő tudatvilágokat ellenőrzik, és az a rendeltetésük, hogy a
magasabbrendű lények közlekedését
biztosítsák. Ezen túlmenően lehetővé teszik a JHVH szolgálatában álló
Mesterek kiképzését is, akiknek testetöltve, egy sajátos, előre meghatározott terv végrehajtásán kell
munkálkodniuk.
521A Tarim-medencében talált bizonyítékokból az derül ki, hogy a Fény Urai egyszer már közölték az
emberrel az élő világegyetemre vonatkozó ismereteket. Erre utal a szabályosan elrendezett körök
sokasága, bizonyos fémkohászati eljárások
ismerete, valamint a közléscsere azon módszere is, melynek révén az ember kapcsolatba kerülhetett

bolygónk "Tudatos irányítását" végző Magasabbrendű Lényekkel.
76 "Michaelilu"-ra, valamint "Tak"-ra vonatkozó hasonló jellegű bizonyítékok Szíriában, illetve
Közép-Amerikában is fellelhetők. Ezek mind a Melkizedek rendje által
létrehozott Fény Kincstárra utalnak, melynek léte azt bizonyítja, hogy mindenkiben benne rejlik az "Ur"-rá
válás lehetősége.
77
Énok szerint ugyanis az Istennel való egység megvalósítására mindnyájan képesek vagyunk, hiszen
minden lélegzetvételünk - az életelv kémiai megnyilvánulási formája - egy lépéssel közelebb visz bennünket az
idő korlátain túl létező örökkévaló testünkhöz.
522Ezek a magasabbszintű kozmológiák bizonyos alakzatok formájában jelentek meg azzal a céllal, hogy
valamit sugalljanak nekünk.
Az ősi népek hite szerint azok az értelmes lények, akik ezeket a magasabb szintű kozmológiákat
átadták nekünk, a "Fény-kard" eljövetelével egyidőben vissza fognak térni, hogy megszabadítsák az
emberiséget.
523Az Ember azután majd megint képes lesz Fény városokat építeni, mert újra a Fény Urává válik; uralma
azonban nem csupán a nap fényére terjed ki, hanem arra a Fényre is, melyet Melkizedek képvisel.
524Ez a Kulcs tehát a múltbéli tudományok kulcsa, amely Melkizedek munkásságának feltárása által
lehetővé teszi az időmérő szerkezetek kódjának megfejtését, valamint -JHVH jelenkorra vonatkozó
kinyilatkozatása alapján - azok átprogramozását is.
525E világ megalapítása előtt JHVH híveiből kerültek ki a Kiválasztottak, akik a "Terv népét" alkotják.
Ez az elnevezés azokat az "Isteni Tervet megvalósító hívőket" illeti, akik a Mennyei Seregekkel
együttműködve végzik munkájukat. A Seregek közül Michael Rendje a védelmünkről gondoskodik;
Énok
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Rendje átlényegülésünket szolgáló piramisokat épít (ennek kulcsa a föld legmagasabb szintű topológiájában
rejlik); Melkizedek Rendje pedig megszabadításunkat készíti elő. 82 Figyeljük tehát a jelet, melyet Melkizedek
Rendje a Kiválasztottak számára bolygórendszerünk meghatározott területein fog elhelyezni. Akkor egy új
mértékrendszert fogunk megismerni, melynek alapját a Fény méretei képezik; minden mértékek mértéke pedig
JHVH lesz, a Megváltó és Szabadító.

526Énekeljenek ujjongva a hegyek és kiáltsanak a völgyek is!

Zengje minden szárazföld és a tengerek mélysége az Örökkévaló
Király csodatételeit! Dicsérje az Urat minden folyó, minden patak,
és valamennyi hegy! A mennyei fejedelemségek és hatalmasságok örvendjenek, mert a rácshálók
széttöredeznek, és az Ember visszatér mennyei családjához!

527Mert hisz elérkezik Melkizedek ideje, amikor majd tisztelettel fejet hajtunk az Ő örökkévaló Fény
Rendje előtt!
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2-1-7
A JÖVŐBELI KORMÁNYZÁS KULCSAIT* A SZERÁFOK ÉS A TESTVÉRISÉGEK
HOZZÁK EL, MIKÖZBEN ÍGY SZÓLNAK HOZZÁNK: "IGAZSÁGNAK ÉS FÉNYNEK
GYERMEKEI, ÖRVENDEZZETEK, A FÉNY BIRODALMA ELJŐ HAMAR".
ÁMEN

1 Most is szüntelenül folyik az új világok teremtése, mert hiszen
hamarosan új bolygókra lesz szükség. Helyi világegyetemünk Teremtő Fejedelmei - a Tizenkettek Tanácsának
tagjai - már az új fizikai létformák megtervezését is elkezdték. Fizikai létünk jelenlegi birodalmait a Kilencek
Tanácsa kormányozza kezdettől fogva, azóta, hogy az Atya Szava megteremtette a világot. A Kilencek ezekbe az
új birodalmakba helyezik majd át azokat az "anyagi testben élő" lelkeket, akik a földi létsíkon már nem válhatnak
tökéletesebbekké. A földi fejlődés legmagasabb fokát elért lelkek tehát az Új Teremtés részei lesznek.
528E kulcsból megtudhatjuk, hogy a jövendő kormányai semmiféle emberalkotta kormányhoz sem fognak
hasonlítani, hiszen vezetőik a magasabbrendű elmét képviselő Nagy Fehér Testvériség tagjai lesznek.
Ezek már meg is kezdték a peremvidéken élő különböző értelem- formák naprendszereinek átalakítását.
529A B'nai Or feladata naprendszerünk teljes értelem birodalmának átformálása. E munka Melkizedek,
Metatron és Michaeí irányítása alatt folyik. Ők végzik azon éretlen szellemi tanítók átprogramozását, akik saját
téveszméik rabságában élve, nem tartják fontosnak azt, hogy a földi értelem kiemelkedjen anyagi
káprázatvilágából. Pedig ezáltal az ember megszabadulna attól a kényszerítő erőtől, mely újból és újból
visszahúzza őt az alsóbb szintű mennyország tartományaiba. Az alacsonyabbrendű Fény-testvériségekkel
együttműködő hierarchikus birodalmak kezdenek kiszorulni hatalmi helyzetükből. A magasabbrendű Fény-erők
ugyanis most már földi létsíkon is megjelennek, hogy az alacsonyabbrendű fény-csoportok által véghezvitt
pusztításokat azok létbirodalmaiban torolják meg.
530Elérkezett tehát annak az ideje, hogy a földön élő Melkizedek
Papság a magasabb mennyekből érkező Melkizedek Renddel egyesüljön.
531A mostani időkör után csupán azok a teremtmények léteznek
tovább, akik a magasabbrendű lények képére és hasonlatosságára, va* (A kulcsok Isten Országának kulcsaiként értendők)
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gyis az élő világmindenség fényére vágynak. Az anyag hívei viszont, -akik eddig a tér isteneit imádták és a világ
romlását idézték elő - a kiszáradt iszaphoz válnak hasonlóvá, miután a föld alapjai kimozdíttattak a helyükből.
532Énok szerint az elkövetkező időszak számunkra értékes szellemi

ajándékokat hoz próféciák, új tudományok és felfedezések, valamint a teremtés adományainak formájában.
Emellett azokat a kulcsokat is megkapjuk, melyek a tudomány zárját nyitják, s ezáltal feltárul előttünk a
múlt és a jövő. így tehát már felkészülten várhatjuk a térbeli és időbeli
átfedést, valamint a Szeráfok és Fény Testvériségek érkezését, akik azért jönnek el hozzánk, hogy az
igazaknak segítsenek az új föld alapjainak lerakásában.
533Velük együtt a Fényből való
Szentháromság is megjelenik, miáltal még többet tudhatunk meg a letűnt korok világairól, valamint arról
a világról, ahol "a Fény választott magjai" élnek majd.
534Krisztus népének anyagi magját a kevésbé érett hívő lelkek képezik e bolygón, mert ők azok, akik
túlélik a most zajló programot. Az ajándékokba beavatott hívők viszont más bolygókra vitetnek. Ez
azonban csak azután történik meg, miután a hamisak eltávolíttattak a
föld színéről. A föld addigra már egy új elektromágneses pályán kering, s ez az új föld és az új mennyek
megszületését jelenti.
535Ekkorra már minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy a B'nai Or a
Fény Tanácsok mintájára megalakítsa az Ember-Isten kormányt, mely földi munkáját az Örökkévaló országában
- a Nyugat Szent földjén -kezdi meg. E kormányzó Fény Tanácsot a nemzetek igaz vezetői alkotják, akik
csillagrendszerünk Fény Tanácsával is kapcsolatban állnak. A Fény gyermekei jobb karjukat, mint arányló
fényrudat emelik a magasba, s a Szent Szellem ajándékait megtagadó hamis "férfiúi" papságok legyőzése által a
bolygón vezető szerephez jutnak.
536A hívők mind együtt énekelnek és ujjonganak majd, mert többé
nem lesz semmiféle babiloni tudomány, vagy vallás, vagyis a véges naprendszerbéli kozmológia
legyőzetik.
537Az igazak új zsoltárokat fognak énekelni:
"Halld meg ó szellemi Testvér - a szépséges Nyugat földjére lépek én.
A Pásztorok közé jövök, kik mind látták a vizek mélyén éledő sziklákat.
Héjaként indultam, Főnix-szé változtam át.
Ó Hajnalcsillag, mutasd az utat, mely békességben a csodaszép Nyugat földjére vezet, - a Galamb földjére, hol
újjászülethetek.
Hórusz Csatornáján Jehova Kristály Folyamához juthatok el.
Mutasd az utat, melyen elindulhatok, és JHVH-t tisztelhetem, ki az Uraknak Életet ád.
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Uriellel együtt jöttek ők a földre; Ábrahámmal és Józseffel együtt érkeztek. Ismerjék fel mindannyian, hogy az
Egyszülött Fiút, az Élet Urát - a Krisztust szolgálják.
Az, aki kételkedik e szavakban nem éri meg a Feltámadás napját, és nem léphet be újra, ha már egyszer
eltávozott".
12
Az igazak magukról a következőket éneklik majd:
"A Test, melyet a Halak korszakában viseltem, átvezetett a Tűz Földjén, és utat nyitott az ítélőszék fele.
E Test átalakult, s így most Galamb alakjában a békét hirdetem, tudván, hogy Isten velem van.
Lábaimon fehér sarukat viselek. Mivel Galamb vagyok, a földön élő igazakhoz hasonlóan magam is elhagytam a
viharzó mennyeket, hogy Melkizedek útját járjam.
A legfelső Elohim Urak ítélő-széke elé értem, hol a Halál Birodalmának lakóival együtt én is megítéltettem.
Michael az Oltalmazó, kezét nyújtotta az Atya felé, s védelmemre kelt.
Megadatott nékem, hogy legyőzzem a Halált, és a sötét földi erőket, miáltal Krisztussal együtt uralkodhatok,
bárhová is küld el az Atyám.
Midőn megvallottam az Élő Istent, a Galamb megjelent a fejem fölött, s lelki testem most őbenne él.
Felszállók s magammal viszem azok szívét, akik a gyűlöletet Szeretetre cserélték.
Most pedig a nyugati föld urainak Hajlékába lépek, akik a föld közepén a Nagy Fehér Trónust alkotják.
Lelkierőm oltalmat ád, s Isten Igéje családomat és gyermekeimet is kellőképpen megvédelmezi.
Szavam azokhoz szól, akiknek be kell lépniük a nyugati föld urainak Hajlékába, a Törvényszéki Tanács elé, mely
a világ alapjainak megrázkódását követően uralomra jut.
A Szabadító Isten körülölel engem.
Légy jó és Krisztushoz hasonló e szent földön, melyen élsz, szolgálj tovább, s így majd a szellemi Izrael
újjászületik.
Halleluja".

538Tartsuk becsben e tekercset, s olvasván azt, legyünk jámbor lelkűek, s szívünkben alázatosak.
539Mert hiszen nagy megpróbáltatások várnak ránk, és jaj lesz a bűn útját járó hamisaknak.
540A mennyekben zajló nagymérvű tisztogatás, olyan földmozgásokat idéz elő, amely átalakítja bolygónk
felszínét. Michael Rendje a legmagasabb szintektől kezdve, a
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teremtés valamennyi értelem-birodalmát megtisztítja, beleértve azokat az űrbéli testvériségeket is, amelyek
technikai tudásukkal halált okoznak. Ezeknek el kell hagyniuk a csillagrendszer központját, ahonnan alsóbb
fejlődési szintekre kerülnek. Ez az oka annak, hogy manapság oly furcsa lények tűnnek fel földünk és a hozzá
hasonló bolygók légkörében is. A peremvidékre kerülve, újból végig kell járniuk a fejlődés fájdalmas útját, hogy
ezáltal alázatosakká váljanak. E groteszk teremtmények azonban csupán egy bizonyos hányadot képeznek azon
mutációk sorában, melyet a bukott Fény Mesterek alakítottak ki.
541Legtöbbjük - az Ádám képmását viselő Fény Mestereikkel egyetemben - azokba a tartományokba
kerül, ahonnan a földünkhöz hasonló bolygók, az érettségüknek megfelelő magasabb rezgésszintre
vitetnek fel.
542Az igazak kiváltságos helyzetben vannak, mert dicsőségük fénye túlragyog minden imát. Az elmúlt
dolgokkal nem foglalkoznak már, hiszen Szentek ők, és Országuk az örök igazság lakhelye, ahol a
szerető
család a Mindenható tökéletességének örvendezik örökkön örökké.
543A Melkizedek körében élő Fény Fiák - akik minden Korban,
és minden világban a Fény Testvériségeket alkotják - eképpen szólnak
hozzánk: készüljetek fel egy Új Közösség megalakítására, mert az elkövetkező harminc év a földet
megnyitó látogatások és az átlényegülés időszaka lesz.

544Merkabák jönnek majd és beszélnek hozzánk. Isten gyermekei induljatok hát el az úton Sión felé;
legyen ezentúl béke Jeruzsálemben,
az ott lakók pedig Szent Közösségben éljenek mostantól mindörökké.
545A Szeráfok így szólnak hozzánk: "Igazságnak és Fénynek Gyermekei örvendezzetek, a homlokotokon
viselt kristályt fénymező veszi
körül, ami azt mutatja, hogy egy magasabbrendű csillagmag részei vagytok".
546Ez az a templom, mely Ámenként bennetek él, s nem a halálra, hanem a Fény Angyalára vár. Az
"Ámen" az a jel, amelyről Isten Népe mindenütt felismerhető, legyen
bár On-ban, Memphis-ben, Beershe-bá-ban, Betlehemben, Megiddo-ban, vagy a Nagy Sós-tó
medencéjében.
E hívó közösségek örvendezhetnek,
mert a városaik alatt húzódó kristálymezőt betöltötte már a Fény.
547Készüljetek hát Sión Gyermekei, alakítsatok ki oltalmat nyújtó családokat.
548A veszély első jelére azonnal védekezzetek, mint a Kumráni közösség. Ha tehát a földi támadók
közel merészkednek hozzátok, mozgósítsátok az első ötödöt, majd a
másodikat, a harmadikat, a negyediket és végül a közösség minden erejét.
549Egy ilyen közösség voltaképpen egy Fény-magot képez, amely a
Fény Fiainak védelme alatt áll, s így a Merkabák megóvják a "Sötétség Fiainak" támadásaitól.
550A jövőben a kormányokat az Embernek azon Fiai vezetik majd,
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akik örömmel fogadják a Szeráfok Seregét és noha nem a hús és vér ellen küzdenek, győzelmet aratnak a
sötétség szellemei felett, amelyek a világi vezetőket irányítják a mennyei szintekről.
551A közösségeket nem az emberi törvények szerint kell megszervezni,
hanem a Szeráfok útmutatásai alapján, mert ők azok, akik a Föld körül
állomásozó Specter-Spectra-Spectrum Fény-egységeket újraprogramozzák.
552A teljes pusztulás idején a Szeráfok járművein indulnak el az igazak a földi határállomásról. Ekkor
a csillagok is kimozdulnak helyükről, hogy a mennyekben küzdjenek,
a Jeruzsálemi Parancsnokság pedig ítéletet mond a földi Fejedelmek felett.

553Amikor tíz tagú hívőkből álló családokba szerveződünk, akkor két*
Ophanim, két Szeráf, vagy két B'nai Elohim Fénylény jön értünk és egy
spectrum-járműbe visz bennünket, hogy fénytartományunkat elhagyva,
eljuthassunk a teremtés magasabbszintű birodalmaiba.
554A JHVH-t szolgáló Fény Lények Metatron nevében megalapítják a tudományos képzés alapjául
szolgáló Jövő Tudományok Akadémiáját; Maitreya nevében Fény Akadémiákat hoznak létre - szellemi oktatás
céljából; Jézus nevében pedig
Melkizedek-életállomásokat alakítanak ki szerte a Földön, melyek csillagrendszerünk egységének és Krisztus
földi Kormányzóságának alapját képezik. E Fény-lények a Messiás
által, a Krisztusi Megváltó Fénytest által fognak kormányozni, mely mindannyiunk birtokába jut, s így,
egyesülve a Dávid Csillaggal, jövőbeli kormányunk modelljével is együtt dolgozhatunk. Mert ha be akarunk
kerülni JHVH Királyságába, akkor kapcsolatot kell teremtenünk e gúla alakú életállomás és a Jeruzsálemi
Parancsnokság között. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a Közbülső Állomások révén a csillagrendszer
polgáraivá váljunk, és egyetértésben éljünk minden olyan teremtménnyel, aki az Örökkévaló Atyát, JHVH-t
szolgálja.
555Izrael fiai örvendezzünk hát, mert magunkra ölthetjük a fehér fényruhát, valamint a dicsőségesen
fénylő k r i s t á l y - k o r o n á t , mely származásunk és hivatásunk jelképe.
556Mutassunk példát az igazaknak azzal, hogy minden munkát
JHVH-nak szentelünk. Istennek tetsző cselekedet ez, hisz tőle kaptuk
a teremtés ajándékát. Mivel Minden Fénynek ő a Megteremtője, e Fényben a mi szolgálatunk is
megszentelődik.
557Áldott legyen a Te neved mindörökké, mert hisz a sarkított
Fény, a Sión már felszentelt téged. Most már te is felhasználhatod azt
a Fény-mezőt, amely a Merkaba Trónját veszi körül.
558Ha örömmel fogadjuk a Fénylő Szent Háromságot, a Melkizedek Testvérisége képes lesz egyesíteni az
Isteni családot, hogy az JHVH nevében uralkodjon a bolygón.
559Az Isteni család a Lay-oo-esh tiszta Fény-erejét felhasználva megtisztítja a földi légkör elemeit, és
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száműzi a halált. Bolygónkat egy Tanítókból álló Tanács kormányozza majd, és a nyilvánosan működő közösségek csoportjait
a Kozmikus Törvény szellemében fogja oktatni. Az óceánok és szárazföldek életállomásain lévő Fény-városokban
megalakulnak a Kormányzó Tanácsok, s az égi követek megtanítják őket arra, hogy miként kormányozzák e bolygót. Ezzel
lehetővé válik, hogy az Ember és a Mennyei Tanácsok Hierarchiái ezentúl együtt munkálkodjanak. Ámen.
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3-0-7
AZ ELJÖVENDŐ VILÁGEGYETEMBEN MAJD MINDENKINEK SZÁMOT KELL ADNIA ARRÓL,
HOGY A MAGA TÉR-IDEJÉBEN MIKÉPPEN HASZNÁLTA FEL SZERETET-ENERGIÁIT. A
VILÁGEGYETEM OLYAN, MINT EGY BÖLCS EMBER, AKI A "MAGA TEREMTŐ
BÖLCSESSÉGÉNEK TRÓNJA" ELÉ IDÉZI EGÉSZ ELMÚLT ÉLETE ESEMÉNYEINEK KÉPSORÁT.
VAGYIS BEGYŰJTI, ILLETVE SZÉTKÜLDI REZGÉS-VETÜLETÉNEK ENERGIA-ÁRAMAIT. ITT
HOZZA LÉTRE MAGÁBAN AZOKAT AZ "ÉLŐ KÉPEKET", AMELYEKET LÉTÉNEK
FOLYTATÁSA CÉLJÁBÓL SZERETET ÉS TEREMTŐ ENERGIA TEKINTETÉBEN REZGÉSVETÜLETÉHEZ
IGAZÍTOTT;
ÍGY
JÖNNEK
LÉTRE
"AZ
EGYMÁSBA
ÉPÜLŐ
DICSŐSÉGREZGÉSEK". A "ROMBOLÁS ÉS PUSZTÍTÁS KÉPEIT" AZONBAN ELŰZI, MERT
KÜLÖNBEN A KÖVETKEZŐ FEJLŐDÉSI SZAKASZBAN A "GYŰLÖLET-REZGÉS" BESZENNYEZNÉ
A "SZERETET REZGÉST" ÉS FELBORÍTANÁ A "TUDAT IDŐ-ZÓNÁJÁBAN" FOLYÓ ÉLET
EGYENSÚLYÁT. A HOZZÁNK LÁNG FORMÁJÁBAN ÉRKEZŐ ÚTMUTATÁSOK, ERŐK,
HANGOK ÉS FÉNYEK RÉVÉN MEGÉRTHETJÜK, HOGY ÉLETTERÜNK VALÓJÁBAN EGY
MAGASABB FEJLŐDÉSI SZINT ESEMÉNYEINEK KÉPSORA, MERT HISZEN AZ EMBERT A
"TRÓN-ENERGIÁK" A "TÉRRE" IS KITERJESZTETTÉK ÉS A "MAGA IDEJÉNEK
REZGÉSVETÜLETÉBE ÖLTÖZTETTÉK".

560Az Ember az értelem egyik szintjét képviseli, amely a fejlettebb
életrendek által létrehozott események képsorain belül tölti ki a teret.
A tér a felsőbbrendű áramkörnek
az a része, amelyen keresztül a fejlődési hullámhossz a Trónus képmásává alakul.
561E Kulcsból megtudhatjuk, hogy idő, mint olyan nem létezik,
ez csupán a fejlődési folyamat megnyilvánulása, az adott faj tudat-birodalmán belül.
562Az ember e tudat-szint felett majd megérti, hogy valójában tér-idő sem létezik, - ami annak tűnik, az
csak a határtalan emberi tudatot tükröző pontok sorozata.
563Ha az Ember fejlődése során
elér egy magasabb tudat-szintet, akkor Jákobhoz hasonlóan, ő is felmehet a csillagrendszeri lajtorján,
amely a Kolob, azaz a Központi Naprendszer másfajta tér-idő mezőibe vezet.
564E Kulcsból az is kiderül, hogy
a molekuláris szintű Shekina világegyetemek továbbítják azon felsőbbrendű Urak gondolat-formáit, akik
a Teremtő Bölcsesség Trónjaitól
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érkeznek, múlandó világok teremtése és továbbfejlesztése céljából, amihez akár fizikai testet is magukra ölthetnek.
565Ez az "Időbeli Rezgés-vetületnek" is nevezhető anyagi forma
azonban a felsőbbrendű Fény Uraknak csak a térben való kiterjedése.
Ez tehát csupán egy másfajta megjelenési formája annak a Fény Testnek, amely emellett magasabbrendű
energia formájában is tovább létezik. A fizikai test tehát a Batsalmaynu és Kidmoothenu, azaz a Képmás
és Hasonlatosság legalacsonyabbrendű megjelenési formája.
566A Képmás és Hasonlatosság az az egyedüli életerő-lenyomat,
amelyet a Mesterszintű Vezetőkkel
és a Fény Tanácsokkal való együttműködés során felhasználhatunk.
Ezen testetöltés révén az ember képessé válik arra, hogy a Mesterek képére formálódjék, éppúgy, mint
Jézus, aki az emberek szeme láttára fogadta be a Krisztus-erőt, felsőbbrendűségének valódi bizonyítékát.
567Az embernek azonban először
fizikai teste fejlesztésén kell munkálkodnia, hogy azután a felsőbbrendű Shekina-testet magára öltve,
személyesen is találkozhasson a Fény Uraival.
568Egy ilyen Mester képes a trónja elé idézni mindazon kisugárzásait, illetve kivetüléseit, amelyeket a
fizikai teremtésen belül anyagi formában jelenített meg.
10 Az egyidejűleg számos alakban létező Mester összegyűjtheti, illetve szétküldheti e megjelenési formáit,
aszerint, ahogy azt a Fény és
a Szeretet bölcs elosztása megkívánja, hiszen a testeinek az a rendeltetése, hogy e kettőt elosszák felsőbbrendű
testének tartományai között. Az Adam Kadmon-i testet használó Fény Urak esetében ezek a megjelenési formák
képezik testük agy- illetve sejt-szerkezetének magasabbszintű egységét.
569A világegyetem ily módon egy
magasabb teremtési szintre kerül, ahol valamennyi teremtő szellem
összegyűlik, hogy azután új programokkal ismét elinduljon fény-világokat teremteni.
570A Jelenések Könyvében a következőket olvashatjuk (5,l-5.):"És
láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, egy könyvet, a
mely be volt írva belől és hátúi, és le volt pecsételve hét pecséttel".
571"és láték egy erős angyalt, a
ki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet,
és felbontsa annak pecsétéit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem
föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni".
572"Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak
a könyv felnyitására és elolvasására,
a ránézésre sem: És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való
oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét".
15 Énok elmagyarázta, hogy ez a Zohár-kulcs a már létrehívott, és a
Jobb Kéz által jelképezett programra vonatkozik. (Megtudtam, hogy az új programokat a Bal Kéz teremti
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meg, a már működésben lévőket pedig a Trónuson ülő Jobb Keze tartja fenn.)
573Azt a tekercset, amelyet a Trón előtt állván szemléltem, a Jobb
és a Bal Kéz egyaránt tartotta. Ez a tekercs a régi - Adam Kadmon-féle
programnak, valamint annak a tervezetnek volt az összefoglalása, amely a Krisztusi Fajt alkotó Igazak
számára elkövetkező Fény Korszakra vonatkozik.
574Magam is láttam a János által
említett "könyvet, amely be volt írva belől és hátul". E tekercs sugárzó
láng-betűit szemlélve megértettem, hogy ha a tekercs mindkét oldalának jelentését meg akarom ismerni,
akkor be kell hatolnom ezekbe a kisugárzásokba.
575Mint kiderült, a tekercs hátoldalát a Fény Mesterei arra használják, hogy a mennyei oldalról átmásolják a
fizikai teremtés kódjait. Így az emberi faj szinte csak halvány
másolata lesz a teremtés azon isteni képmásainak, amelyek állandóan az
Atya Isteni Színe előtt tartózkodnak.
576E tekercs a Hét Hajlékú Világok programját, illetve tervezetét
tartalmazza, amely tökéletesítésükre
és korlátaiktól való megszabadításukra vonatkozik.
577A hét pecsét a Shekina világegyetemben a hét csakrát jelöli. Ezeket késedelem nélkül meg kell nyitni
ahhoz, hogy a lelkek a mennyekbe emelkedhessenek, és a tökéletes
lelkek száma betöltessék.
578János azért sírt, mert tudta, hogy a pecsétek felnyitása nélkül
temérdek lélek dől romlásba ahelyett, hogy a magasságokba emelkednék.
579"A Júda nemzetségéből való
Oroszlán" jelentése a következő: Izrael törzsei közül Júda a mennyei
útvonaluk cosinusát alkotja. Ezt az útvonalat a Mazzarot, a Zodiákus
tizenkét határállomása jelöli ki.
580Júda Törzsének vezetői együtt készítették elő az utat a magasabb
mennyekből érkező tanítások számára, hogy azok az egész világon
elterjedhessenek. Noha e mennyei vezetés "arculatának" csírája már a
korai kultúrák idejében is megvolt,
ez az Oroszlán most le is fogja győzni a naprendszer régi kozmológiáját. A hangsúly tehát Júda Törzsén
és az új Oroszlán-jelképen van.
581Jézus, - aki a külső birodalmakban a Krisztusi Szolgálókat képviseli - az emberiségnek Dávid
leszármazottjaként mutatkozott meg.
Ö az a felsőbbrendű Fény, aki a Júda által előkészített mennyei kapun át érkezett, és az embert a fizikai
naprendszerből - az oroszlánból – a csillagok távolába, az együttes megváltás Fiú Birodalmába hívta el.
582Az Oroszlán - a magasabb mennyek felsőbbrendű Oroszlánja
- a testet öltött Krisztust jelképezi, aki legyőzte az alsóbb mennyeket,
és az egész emberiség számára kitárta a kapukat.
583János Adam Kadmon Testében éli át a Trónusra vonatkozó látomás eseményeit, miközben a
Főparancsnokság tekercsei előtt áll, és nyilvánvalóvá válik számára, hogy ő a mozgó gondolat-formák
egyfajta megtestesülése.
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584János tudja: az Atya oly erőt és fenséges dicsőséget sugároz, ami

még az Ő színe előtt ülő Fény Mestereket is - akik pedig hozzá hasonlóan szintén örökkévalók - arra
készteti, hogy időnként elhagyják a
Trónus melletti helyüket és az újonnan teremtett világokba isteni értelmet közvetítsenek. Ekkor helyükre
más mennyei Mesterek kerülnek, hogy az Atya színe előtt ülve, nekik is lehetőségük legyen a feljebbjutásra.

585A Tanító így folytatja (5,6-10.): "És láték a királyiszék és a

négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy
megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre".
586"És eljőve és elvévé a könyvet
a királyiszékben ülőnek jobbkezéből". (Megjegyzés: az energia-trónok
és az energia-vezérlőegységek a Jobb Kézből a Bárányhoz kerültek.)
587"És mikor elvévé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy
Vén leborúla a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek
imádságai".
588"És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd
a könyvet és megnyisd annak pecsétéit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által,
minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből".
589"És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön".

590Metatron megmutatta, hogy az Ur-ból való új papok, és próféták miként fogják megalakítani a
Fény Testvériség földi Tanácsát.

591Láthattam a Testvériségek Tanácsait kormányzó Felemelkedett

Mestereket, akik az Örökkévaló körül a Nagy Fehér Fény-piramis alapvonalát alkotják. A Felemelkedett
Mesterek Hármasságain belül egyikükre sem tekinthetünk anélkül, hogy ne látnánk mindhármójukat,
egyetlen örök szemként.
592Az Örökkévaló színe előtt áll a "négy lelkes állat" is, akik a Fény Kincstáron belül a teremtő lényeget
képviselik.
593Metatron olyan Misztériumokat pergetett le előttem, amelyeket
az Elohim az Atya akaratának megfelelően arra használ, hogy a csillagrendszerek és alrendszereik szintjén
kialakítsa az értelemformákat. Ezt a célt szolgálják a négy lelkes állatot
borító szemek, melyek segítségével számtalan képmás és hasonlatosság
vetíthető a sötétségbe. Az Urak i l y módon a csillagrendszeri sötétség mind a négy irányában igen nagy
pontossággal és biztonsággal teremthetik meg birodalmaik sokaságát.
594E teremtési folyamat során az Atyai Rejtelmet mindazokon a szemformákon átengedik, amelyek
a sötétséget és a port Fénnyé alakítják.
595A bukott Fény Uraknak azonban nincs birtokukban a "négy lelkes állat" hatalma, s így teremteni sem
képesek.
596Metatron az Örökkévaló Trónusához vezetett, ahol láthattam,
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hogy az Ő örök építményei között miként oszlanak meg a felsóbbren-dű Fény Képmásai. E Fény szakadatlanul
áramlik az Ő Trónjától a Huszonnégy Vén Trónjaihoz, s ez lehetővé teszi, hogy az Ohm Atziluth világaiban
mindegyiküknek legyen egy-egy isteni trónusa.
597Mind a Huszonnégy Vénnél egy-egy hárfát láttam, melyek a szférák zenei rezgését jelképezik, és a
trónokat a világegyetem változó harmonikusaival hozzák összhangba.
598A Véneknél egy-egy aranykehely is volt, amelyeket az örzőangyalok jóillattal töltöttek meg; - az illat itt
a szentek üdvözítő imáját jelképezi. Az aranykehely a Kolob -nak, azaz a Nagy Központi Napnak jelképe,
amely az éltető energiákat a Vének világegyetemeiben úgy összpontosítja, hogy képesek legyenek
az új világok megteremtésére.
599A Fényből való gondolatformáknak, valamint a teremtés képmásainak összegyűjtése, kiértékelése
és az új világok teremtése céljából
való szétküldése tehát az egyes Vének Trónjaiban és Fejedelemségeiben is megtörténik.
600Metatron bemutatta nekem azt a folyamatot, melynek során -elsőként - a magasabb szintek lakói
a trónus elé járulnak, hogy ott számot adjanak életenergiáik felhasználásáról.
601A tökéletlen Fény Lények a trónus mellől az alacsonyabb mennyekbe kerülnek, ami komoly
egyensúlyzavart idéz elő ezekben a birodalmakban.

602Ezzel egy nagytakarítás veszi kezdetét, amely majd az Atya Sok

Hajlékú Házának minden birodalmára kiterjed. Ennek során a hamis
szellemi hatalmak a magasabb mennyekből a bolygó-világok tartományaiba helyeztetnek át, sőt néhányan
közülük a szellemi fejlődés kezdeti szintjére süllyednek vissza,

s így a felemelkedés útját újból végig kell járniuk.

603A felemelkedett illetve a letaszított lények által üresen hagyott

helyeket a megfelelő fejlődési szintet elért szellemi lények foglalják el, és ezzel a felbillent egyensúly
helyreáll.
604Egyszer csak észrevettem, hogy a Krisztusi Szolgálókat vezető
Bárány, az Atya Fia felnyitja a hét pecsétet. Felismertem Jézus arcát:
szomorú volt, mert az angyalok gyengesége az ember romlását és a
felsőbbrendű szellemi tanítások elferdülését okozta.
605Láthattam a Trón Győzelmének kulcsát is, amely lehetővé teszi az "Izrael Program" beteljesülését.
(Izrael jelentése: "Az, aki Istennel együtt küzd a győzelemig".)
606Tanúja lehettem tehát a pecsétek feltörésének, annak ellenére, hogy a Földön - a szellemi energiák
idő okozta eltolódása miatt – még nem élhettük át ezeket az eseményeket a maguk valóságában.
607Az első pecsét feltörése a következőképpen történt: "Jöjj és lásd.
És látám,és imé egy fehér ló, és a rajta ülőnél í j j vala; és adaték néki korona; és kijőve győzve, és
hogy győzzön".
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608A szemem előtt egy óriási,

Csillagrendszer-méretű Ütközet zajlott, ami a magasabb mennyek megtisztítását célozta. Láthattam, hogy
Michael kiutasítja a Nyilas-csillagkép tartományaiból azokat az önkényesen cselekvő Fény-erőket, amelyek
nem hajoltak meg az Atya akarata előtt.
609A második pecsét is feltöretett: "És eljőve egy másik, veres ló,
és a ki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről,
és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard".
610A második pecsét feltörésekor egy veres színű lovat pillantottam
meg, amely az Orionról érkező Jeruzsálemi Parancsnokságot jelképezte.
Ezt követték a Szeráfok kék lovai és a Hyos Ha Koidesh Rendjébe tartozó Dávidnak Csillagát viselő
fehér lovak. E lovak számtalan csillagrendszert bejártak, hogy az Atya
ítéletét mindenhova eljuttassák és megszüntessék a régi idő-határokat.
611Miközben a Hatalmon lévő Hierarchiák egymással háborúskodtak, a Jeruzsálemi Parancsnokság
védőállásokat helyezett el a naprendszerek körül. Az Orion kardja elvágta a magasabb mennyektől azokat
a
mostanáig Uralmon lévő Hierarchiákat és alacsonyabbrendű fényerőket, amelyek ártalmasak voltak a
földrendszerekre nézve.
612Láttam, hogy a Szeráfok kék lovai háromszoros körgyűrűt vonnak a földrendszerek köré, amely
megóvja a haláltól az igazakat és szelídeket, mialatt a Sötétség Fejedelmeit a sötét erők kerítik
hatalmukba.
613"Haliám, hogy a harmadik lelkes állat monda: Jöjj és lásd. Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak
a ki azon üle egy mérleg vala kezében. És hallék a négy lelkes állat
közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár,
és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd".
614Láthattam, hogy azok a lelkek is a mennyei mértékrendszer szerint
ítéltetnek meg, akik Lucifiur - dicsőségének és hatalmának gyarapítására szánták el magukat.*
615A fekete ló azok ítéletét hozza el, akik még nem érettek az aratásra.
Ő ítéli meg a magasabb mennyekből
alábukott angyalokat is, akik jelenleg groteszk testformákban élnek.
A jó maggal együtt ezek is megméretnek, de mivel nem termettek
mennyei gyümölcsöket, luciferi magnak minősíttetnek és így nem
gyűjthetők be Krisztus dénárjaival együtt.
616Tehát mindegyikük a maga értéke szerint ítéltetett meg, hasonlóan ahhoz a virághoz, amely gyümölcsérés
idején jelenik meg az Élet Fa ágain. Az élet megmérője, - mely Izrael és Libanon nyári hajtásaihoz
hasonlatos - szintén a trón elé idéztetett, hogy számot adjon teremtő
bölcsességéről.
617A jó búza begyűjtetett és elválasztatott a pelyvától. Hasonlóképpen aratásra érett volt az árpa is.
* A 'bukott programozók' fejlődési rendjei, akiknek a Paradicsomi teremtések Ur ('Fény') világaiban nincs jövőjük.
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Az Igazak elhívattak, hogy készüljenek az Úr ünnepnapjára, amely a Magasságos templomában tartatik meg.
618Izrael Fiainak olajából annyi
gyűlt össze, mint egy terméstől roskadozó olajfáról. Izraelnek ezen Fiai képesek voltak megállni az Úr
előtt, a méltóság oltárán, miként Jézus á l l t az Olajfák Hegyén. Michael a kehelyért nyúlt, szőlőből bort
sajtolt belé, majd a Magasságos Király elé öntötte, mint kedves, jó illatot.
619Ez tehát a mennyek lakóinak megítélése. Azok, kik megtartattak,
az Örök Fény olajával lettek felkenve, miközben az Úrvacsora borából is ittak.
620"És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, haliam a negyedik lelkes állat szavát, a mely ezt mondja, vala:
Jöjj és lásd. És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi
vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy
öljenek fegyverrel és éhséggel és hal á l l a l és a földnek fenevadai által".
621Láttam, hogy a múlandó Hal á l nem győzheti le az igaz lelkeket,
mert ők alkotják a "dicsőség rezgéshálózatát", melynek továbbra is fenn kell maradnia.
622A Halálnál is szörnyűbb tűz sújtja viszont azokat a lelkeket, akik még a mostani korszak végén sem
képesek elérni az Adam Kadmon-i Felsőbbrendű Én-t. E tűz a Hádesz
(a pokol) tüze, amely azokra vár, akik több tudatos élet után még
mindig méltatlannak tartják magukat az Örök Atyai Szolgálat betöltésére. Pedig e lelkek már legyőzhették
volna a Halált, ha hisznek, ha az emberiséget szolgálják, és, ha megvalósítják Isten Országának Rejtelmeit.
623Láthattam, hogy egyszerre négyféle csapás pusztítja az emberiséget - éhínség, halálos járványok,
háborúk és fenevadak. Ez a karmikus büntetés azért érte utol az embert, mert tönkretette a négy
életelem egyikét - a földet.
624Az igazak, kik bizonyságot tettek a "gonoszok" ellen, szintén
elpusztulnak, hacsak nem a Fény-Merkaba védelmét élvező, biztonságos területeken tartózkodnak. Ők
azonban csak időleges halált halnak a múlandó tűz oltárán, tudván,
hogy feltámadnak Isten Házában, hol Sok Lakóhely van.
625"És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek
az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak. És kiáltanak nagy szóval, mondván: Uram,
te szent és igaz, meddig nem ítélsz
még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak?"
626"Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig
nyugodjanak, a míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjok fiainak száma, a kiknek
meg kell öletniök, a mint ők is megölettek".
627Láthattam, amint a különböző energia-palástot viselő szentek
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és mártírok összegyűjtetnek, s így a Fény szolgálatára rendelt tanítók és mesterek száma elegendőnek bizonyult a
világegyetem felemelkedéséhez.
628A lelkek, akik a tökéletes lelkek számának betöltéséig a "halálban alszanak", azokhoz a hajszálakhoz
hasonlatosak, amelyek a Fény Korona felhelyezése előtt megszámláltatnak.
629Ekkor megláttam, hogy az Atya felnyitja a hatodik és hetedik pecsétet, majd egyesítvén azokat, a
teremtés építményére helyezi a dicsőséges és csodálatosan titokzatos Fény-Koronáját.
630"Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta; és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé
lón, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér; És az ég csillagai a földre hullának, miképen
a figefa hullatja éretlen gyümölcseit,
mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy
és sziget helyéből elmozdítaték".
631"És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a
mennyben, mintegy fél óráig. És látám azt a hét angyalt, a ki az Isten előtt álla; és adaték nékik hét
trombita".
632Láthattam, amint a naprendszer elhagyja eddigi helyét, és egy
elektromágnesesen semleges övezetbe lép, ahol a mágneses elhajlással
együtt a Sarkcsillaggal való kapcsolata is megszűnik.
633Láthattam, hogy a naprendszerben átrendeződnek a sarki területek és a régi helyébe egy új Sarkcsillag

kerül. Ezzel tehát érvényre jutott az Atya Akarata; a naprendszer az "elemi részecskék véletlenszerű
ütközésének tartományából" az Ő Kozmikus Akaratának megfelelő "Valódi Magasságra" helyeztetett át.
634A Földnek egy új tekercs adatott, miáltal az új mennyekbe
juthat, és miután köpenye is megújul, egy Fény-testbe öltözött új faj kerül reá.
635A Mennyek összegöngyölítése után tehát egy új tekercset pillantottam meg, amely az új csillagállás
tervrajzát tartalmazta. E tekercs szétgöngyölítésével egy új menny és egy új föld tárult fel előttem.
636Láthattam, amint az új mennyei rezgések újjáalakítják naprendszerünk tizenkét bolygójának határait.
Egyébként, a tizenkét bolygó a "sok mennyek országának" új programjába is bekerül. Ez azt jelenti,
hogy a földi értelem az új anyagenergia testében egy két, vagy több
fizikai napból álló csillagrendszerbe kerül, s ugyanakkor több,
másfajta anyag-energia testben élő értelemmel is együtt élhet majd.
637Láthattam, amint a Mennyei
Merkabák harsonái egy új, fél ívperces rendszerbe foglalják a bolygókat, miközben az űrből alászálló
égi zárókövet az Alfa és Omega Atyai modelljének építményére helyezik fel.
638Megtudtam, hogy a Nagy Piramis az Atya szabadítási tervének
földi kő-modelljét képezi. Ennek el122

lenére csak kevéssé ismert a piramis alatti forrás rejtélye; itt élnek azok a lelkek, akik nem teljesítették az Atyától
kapott megbízásukat.
639Láthattam, hogy olyanok is vannak, akik még nem készültek fel az új Fény-program befogadására;
féltek a Föld pályájának megváltozásától, valamint azon Felsőbbrendű
Fény-lények megjelenésétől, akik a földi sötétségbe hulló csillagzuhatagok közepette érkeznek.
640És akkor megpillantottam az
Örökkévalót. Ott, ahol rezgésvetületének energia-áramait begyűjti, illetve szétküldi, létrehozza magában
azokat az "Élő Képeket", amelyeket szeretet és teremtő energia tekintetében rezgés-vetületéhez igazított.
641Nem csupán az Embert hívja el, aki egy adott tér-időben a szeretet-energiát képviseli, hanem az összes
lakott csillag-rendszer valamennyi Adam Kadmonját is.
642Maga elé idézvén a teremtés
valamennyi, "térre" kiterjedő gondolat-formáját, ú) szeretet-eseménysorozatokká alakítja azokat, s így
programjai eljuthatnak a Trón-Energiák számtalan fejedelemségeihez és hatalmasságaihoz.
643E Kulcs üzenete számunkra az, hogy mivel a Szent Szellem Korában élünk, a nyilvánosság elé kell
tárnunk a "szellemi ajándékokat",
mert az Atyai Trón ereje csak eképpen dicsőülhet meg bennünk.
644Idézzük fel Jézus szavait: "Mert hamis Krisztusok és hamis
próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy
elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Imé eleve megmondottam nektek. Azért, ha azt mondják majd
nektek: ímé a pusztában van"; (azaz távol a nyilvánosságtól) "ne menjetek ki. Imé a belső szobákban;" (azaz
Krisztus fizikai visszatérését tagadva, csak a belső, lelki kapcsolatot elismerve) "ne higgyétek".
88 Hiszen maga Jézus, a Pásztor szól nyájához. Az eljövendő világegyetemről beszél nekünk és elmondja,
hogy amikor a mennyek már megnyíltak és minden jel beteljesedett, akkor a Magasabbrendű Értelem eljő, hogy
begyűjtse az igazakat.
88 Ekkor majd a Mitsvahs Israel, az "Izrael Szövetsége" révén megismerhetjük Jézus következő szavainak
értelmét; "Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok
az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek". Ez tehát a hetedik pecsét feltörése.
645"És akkor" (de csak akkor) "feltetszik az Ember Fiának jele az
égen. És akkor s í r a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy
hatalommal és dicsőséggel".
646"És elküldi az Ő angyalait nagy trombitaszóval, " (azaz a hetedik pecsét feltöretik, a régi Izrael
Program összegöngyöltetik és átadatik a Mennyeknek.) "és egybegyűjtik
az Ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig"647Éberen figyeljük tehát, hogy mikor tűnnek fel az Ophanim Fény123
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hírnökök, és a Paradicsomi Fiak, akik Joshuát szolgálják, mert Ő -JHVH nevében - már az igazak begyűjtésére
érkezik a földre, a magasabb mennyekből.
93 Ekkor majd megértik az igazak, hogy az Ószövetség az Atya korszakát jelentette, az Újszövetség a Fiúét,
most pedig, az Új Korban a Szent Szellem Korát éljük.
94 És így már együtt örvendezhetünk, várván, hogy "eljöjjön a Te országod, miképp a Mennyben, azonképpen
itt a Földön is".
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