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MI AZ
IGAZSÁG?
Szerző: Fogd Zoé (személyi- és életvezetési tanácsadó terapeuta) • Fotó: Profimedia-Red Dot

Ha megismered
az igazságot, sorsod
könnyen irányíthatóvá
válik. Pontosan azt
fogod megélni,
amit szeretnél.

76

Először is az igazságot szeretném definiálni,
mivel ez fontos ahhoz, hogy megértsük.
Az igazság az egyetlen dolog, amit bárhon
nan nézünk, mindig ugyanazt a választ kapjuk,
ami állandó és soha nem változik. Az igazság
önmagát igazolja, és soha nem lehet meg
dönteni, mivel minden időben ugyanaz. Az
igazság az egyetlen olyan dolog, ami biztos,
és érvekkel alátámasztható. Az igazsággal
nem lehet szembeszállni, sem vitatkozni, mert
cáfolhatatlan.

Mi is az a nagy igazság,
amit mindenkinek
ismernie kellene?
Nemcsak a fizikai világ létezik, és nemcsak az
van, amit látunk, hallunk, vagy ami kézzelfog
ható, hanem attól sokkal több, amit ha megis
merünk, minden egyszerűvé válik, és irányít
hatóvá.
Minden ember képes bármire, és minden em
berben megvannak ugyanazok a képességek,
de a rossz és hamis tanítások, tömegszug
gesztiók, neveltetés stb. miatt ezek felszínre
hozatala korlátozódik. De menjünk vissza egy
kicsit a kezdetekhez!
Valamikor, a világ kezdete az ősrobbanással
indult, de mondhatnám úgy is, hogy Isten meg
teremtette önmagát, vagyis létrejött a legtisz
tább, a legcsodálatosabb intelligencia, és még
számos megfogalmazásban említhetném, de a
lényeg, hogy ugyanarról beszélünk minden
esetben. Ezt mindenki a hite szerint fogadja el.
Én az Isten megfogalmazást fogom használni,
számomra ez az elfogadott. Mára már sokan
elfogadták, hogy valaminek kell lennie, ami irá
nyítja az egész univerzumot, mert olyan csodá
latos rendszer és törvényszerűségek szerint
működik, hogy ember ilyent nem alkothatott.
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De akkor ki vagy
mi alkotta?
És egyáltalán
mi honnan vagyunk?
Honnan jöttünk?
Az igazság az, hogy Isten létezik, van! De nem
úgy kell elképzelni, mint egy embert, és nem is
úgy, mint ahogy sokszor az egyházak leírják:
egy félelmetes, büntető szenvedésbe küldő
lényt. Nem! Isten semmihez és senkihez nem
fogható!

De akkor
hogyan képzeljük el
Istent?
Isten a legtisztább, legintelligensebb, önmagát
létrehozó, mindenható és teremtő energiával
rendelkező szellemi lény. Ami öröktől létező és
örökkön lévő; ami tökéletes; ami volt, van és
lesz; ami mindenhol és mindenben benne van;
ami megteremtette önmagát és magából az
egész mindenséget, valamint létrehozta azo
kat az igazságos törvényszerűségeket, mely
nek alapján az egész világegyetem és benne
minden működik.
Ezeket a törvényeket hívjuk egyetemleges tör
vényeknek, mivel ez minden létezőre és min
denkire egyformán igaz, és ezek alól senkinek
és semminek kibúvója nincs. Lehet az bárki
vagy bármi, gazdag, szegény, élhet bárhol a
világban, lehet bármilyen elismert vagy befo
lyásos, egyformán érvényesülnek a törvények.
Ezek a törvények igazságosak, ellentétben az
emberek által felállított törvényekkel, amit ta
pasztalhatunk.
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De honnan jöttünk mi emberek?
Mikor Isten megteremtette saját magát és önmagából
a Mindenséget, és benne minden létezőjét, akkor még
csak szellemi sík létezett, és minden tökéletesen tisz
ta volt, hiszen önmaga tisztaságából volt minden.
Ahogy említettem már, Isten nem egy ember, hanem
egy tökéletesen tiszta energia, melynek tisztasága
miatt nincs anyaga. Minél durvább rezgések felé
megyünk, annál inkább anyagiasodik, míg végül lét
rejön a kézzelfogható matéria. Isten megteremtette
a lelkeket, az angyalokat és az összes többi szelle
mi lényt, akikkel együtt létezett a szellemi síkon a
legnagyobb boldogságban, békében és egység
ben, míg az egyik angyalban felütötte fejét az első
különálló gondolat. Ezt az angyalt Shatanelnek
hívták.
„De én már nem akarok itt lenni, és nem akarom
ezt csinálni, én már mást szeretnék” – mondta
Shatanel. A Teremtő, mivel látta, hogy valóban
nem akar itt egységben lenni a többiekkel, azt
mondta: „Rendben. Ha nem akarod azt, amit
mi, akkor más síkra kell menned, hiszen már a
Te rezgéseid kezdenek megváltozni, és nem
maradhatsz ezen a síkon velünk”. Ennek halla
tára Shatanel haragot érzett, felütötte fejét
benne az ego, és más lelkek is követték.
Ekkor a Teremtő létrehozta a különböző
síkokat, ahova érdemük és rezgésük szerint
kerültek. A legdurvább rezgésű sík a legel
vetemültebb, leggonoszabbá váló lények
létezésére szolgál. Ide került Shatanel is
több más gonosszá vált lénnyel, akiket ma
Sátán néven ismerünk. De voltak lelkek,
akik nem váltak gonosszá, de nem akartak
a mennyei síkon maradni, ezért nekik is
távozniuk kellett. Ekkor hozta létre Isten
a fizikai síkot, ahol már anyag is létezik.
Ide a lelkek már csak úgy tudtak jönni,
ha anyagi formát kapnak. Így teremtette
meg Isten a mindenki által jól ismert
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világunkat, ahová emberi formában születve érkeztünk,
megteremtve az állatokat, növényeket, folyókat, hegye
ket, csúszómászókat és mindent, ami ahhoz kellett,
hogy tapasztaljunk és éljünk.
Mivel a Teremtő végtelen szeretettel rendelkezik,
soha nem haragszik és nem büntet, de mindig meg
adja azt, amit szeretnénk, még arról is gondoskodott,
hogy a földi élethez a tanácsokat is megadta.

Azt mondta:
„Itt van nektek minden, ahol bőségben bol
dogságban élhettek. Odaadom a könyveket
is, melyben minden tanításom benne van.
(Biblia, Tóra, Korán stb.) Amennyiben az
egyetemleges törvények szerint éltek, a leg
nagyobb kánaánban lehet részetek, beteg
ség és szenvedés nélkül a legnagyobb bol
dogságban élhettek. Adok nektek értelmet
is és testet, hogy képesek legyetek min
denre. Belőlem is van bennetek egy rész,
ami azt jelenti, hogy képesek vagytok bár
mire, amire én képes vagyok. Egy feltéte
lem van. Legyetek olyan tiszták, mint ÉN!”
De mik azok az egyetemleges törvények,
amelyek szerint, ha élünk, nincs baj és
betegség, sem szegénység és háború,
nincs semmilyen rossz dolog?
A következő számban megtudhatjuk.
(Folytatása következik)
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