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Az Ú j Vilá g hé tszérés Lélké 

Gyűjtemény Az Angyal válaszol című könyvből a 2020. augusztusi 

olvasókörre 

G. Hogy van az ember felépítve? Mi a hét erőközpont? És mi a működése 

mindegyiknek? 

— Hét lépcső. 

Hármat ismersz, a negyediket véled, hogy ismered. 

 

HÁROM TEREMTETT VILÁG. 

HÁROM TEREMTŐ VILÁG. 

KÖZEPÉN A HÍD, 

S AZ NEM A TUDAT. 

 

Kő, fű, ló — nem ember jön, 

mert EMBER a hét együtt. 

Még nagyon nehéz azt felfognod.      (19G) 

 

Egészen halkan: 

Én az Ötödik vagyok. 

Feszülten figyelek: íme az Új Világ. Hétszeres lelke kezd formát ölteni. 

A Szó szentség, a negyedik megjelenés, 

a híd az anyag és a szellem közt: az IGE. 

Szájmagasságban egy vízszintes vonalat mutat. 

A negyedik vonal. 

Az új ház alapja. 

Az igazság anyaga. 

Vigyázz rá! 

Ne játssz vele, és meg ne rontsd, 

mert innen... a szájnál… 

Újabb vízszintes mozdulat a száj előtt. 

a megváltatlan, a hamis, a rossz lecsurog, 

a három alsót megrontja, 

és az a betegség. 

De megválthatja és felemelheti.       (19G) 

 

 

CSAK AZ EMBER BESZÉL. — HELYETTE BESZÉLTEK. 

 

Én sem tudok beszélni, 

csak a „Beszélő" által, 
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mert nincs szám. 

De lesz, ha egyek leszünk. 

Ég áldjon mindnyájatokat! 

 

A beszélgetés után kérem Hannát, hogy mondja el mindazt, amit az Új Világ 

hét lépcsőjének tanítása alatt érzett. Hogy jól megértsem, Hanna a következő 

sémát vázolja fel, de hozzáfűzi, hogy a Teremtő világ hierarchiáját nem látta 

teljességében. Így a séma befejezetlen. 

 

 
 

Kérem Hannát, mondja el, hogyan élte meg a Hétrétű Világról szóló tanítást. 

Miközben Hanna a körívet rajzolja, amely az állat — a HÁROM— és az 

Angyal — az ÖT — összekötő vonala, világossá válik előttem, amit mesterem 

már a beszélgetések kezdetén magyarázott:  “… én és ő egyek vagyunk a 

feladatban. Ne válaszd szét, ami egy!” Most látom, hogy lényem ösztönös, 

állati része és Angyalom általam, az Emberen — a NÉGYEN — keresztül 

egyesülhet, ha az elválasztó szakadék feletti híddá válok. 

           (19G, 113-116. old.) 

 

 

— A föld betölt. 

Az ég még nem ég. 
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Kettő helyett, EGY A HELYED: KÖZBÜL! 

A földi s az égi lét összesen hét. 

Három teli. — Másik három, túl a határon. 

De a Negyedik megleli. 

EGY lesz a „HÉT" — többé nem vét! 

Az Ötödik szól. 

L. Ezt nem értem egészen. 

 — Még félig sem értheted. 

A Hétben a Négy tartja a két Hármat. 

Én az ÖT vagyok. 

És általad támaszkodom a földre. 

A hit a Négyhez visz. 

A Négy már nem hisz — a Négy, már tesz.   (38L, 257-258. old.) 

 

A Hét Lélek az otthonotok. 

Az elsőn áll a lábatok. 

Hat burkol a fejetekig. 

S fenn van a Hetedik. 

A Hét Lélek mind tevő: 

Az Igazság — van. 

Nő — a Szeretet. 

Mozdul — az Ütem, az Összhang. 

Alkot — az Értelem, a Felismerés. 

A Békesség pihen. 

Az Üdv — áthat mindenen. 

A Végső Ok a nagy titok. 

Elmondhatatlan legfelsőbb fok. 

Elmondhatatlan Mámor és Gyönyör. 

Teljesség.          (44., 283. old.) 

 

A Hét Erő a tiétek. 

 

VEGYÉTEK ÉS EGYÉTEK! DE TEGYÉTEK IS! 

 

A megtétel és az étel arányos legyen, 

mert egyensúly kell a hegyen. 

Egyensúly, béke s a csend. 

Ott fenn az lehet csupán. 

Sokan vagyunk. 

Általatok és általunk tágul a Lét. 

Árad a Hét. 

Szárad a holt, oszlik a volt. 

S az Új kikel. 
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A Hét nevel új étket, 

mely eltüntet minden vétket. 

Megnyílik mindeneknek a Menny: 

Égi kenyér, 

mely a FÉNY — s nem a rög — szülötte.    (44., 284. old.) 

 

Közvetlenül a beszélgetés után kiegészítjük ábránkat, amely eddig is segített 

a hallottak jobb megértésében. A mai beszélgetés annyi kérdést ébreszt 

bennünk, hogy késő éjszakáig fent maradunk. Könyörgök Hannának, 

mondjon el mindent, amit a beszélgetés közben érzett, még ha nem is volt 

egészen világos vagy érthető számára. Amennyire emlékszem, a következőket 

mondta:  

„A hét létfok mindegyikének sajátos természetét érzékeltem. Az ásványt, a 

követ, a kristályt a törvény, az igazság, a szám lelke hatja át — ez az első 

létfok, az EGY.  

A növény lelke az áradó szeretet — a második létfok, a KETTŐ.  

Az állat lelkét a mozgás, összhang, ritmus adja — a harmadik létfok, a 

HÁROM.  

A teremtett világ három létfokát az ember magában foglalja. De élnie kellene 

már az Igét — a NÉGYET, hogy tudatosan híd lehessen a teremtő és a 

teremtett világ között. Ezt a kapcsolatot, ezt az eggyé válást nevezik az 

Angyalok Megváltásnak."  

Közbeszólok: „Egyet nem értek. A hallottak szerint József — a csend és 

békesség — az ÖT, én — a sugárzó erő — a HAT vagyok, Lili — az áradó 

szeretet — a KETTŐ. És mindegyikünknek a NÉGYET kell megvalósítani. Ez 

hogyan lehetséges? "  

Hanna azt feleli, hogy épp az általam felsorolt tulajdonságokban rejlik a 

lehetőség mindegyikünk számára, hogy a NÉGYET, mely mind a hét lelket 

egyesíti, megvalósíthassuk.  

Ha Lili a szeretetet — az ő egyéni feladatát — teljesen éli, akkor tud a 

mindennapokban a NÉGY lenni, az összekötő kapocs ég és föld, teremtő és 

teremtett között.  

Az egyéni adottságokat felismerni, elfogadni és megélni: a NÉGYHEZ vezető 

egyetlen kapu. Ehhez a kapuhoz mindenkinek saját kulcs adatott.  

Hanna hozzáfűzi: „Gondolkodtál-e már azon, hogy mestered miért mondta 

már többször, a beszélgetések kezdete óta: ‚Járj a saját utadon! Légy önálló! 

Ő az én képemre teremtett! A szemed sugározzon!’  

Mindezt azért mondta, hogy végre saját éned tudatára ébredj, és a HAT —  

a sugárzó erő — a mindennapokban általad megvalósulhasson. Csak így 

lehetsz Új Ember: a NÉGY. Csak így tudsz a teremtő és teremtett világ eggyé 

válásában tudatosan közreműködni. Minden séma csak lehatárolt képe lehet 

a létnek. Soha nem tudja érzékeltetni a szellem és anyag közötti dinamikus 
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vonzást: a szeretetet. Soha nem lesz képes megjeleníteni a hét lélek eggyé 

válását: az EMBERT.“   

 

        (45. BESZÉLGETÉS 286-287. old.) 

 

 

Az a Szó való, adható,  

mit Ő adott.  

Tékozol, ki többet szól.  

A Szó a TETT. 

 EMEL, HA JÓ,  

HA HAZUG, TEMET.  

Nem életet, de létfokot.  

A negyedik immár halott.  

Marad az állat, a ló.  

Ha több a mozgás, mint való,  

Elhaló a három.  

Marad a fű.  

A test dagad, a lét apad.  

Tűnik a kettő.  

Marad a kő.  

S a tunya elveszti az Egyet.       (47.) 

 

A „Sugárzó" szól:  

Ha a szó igaz,  

ha nem csupán vigasz,  

ha Ő szól általad,  

nem ismersz falat.  

Oszlik a köd,  

nyílik az Öt.  

Épül a Hat.  

S a Hét Erő a koronád.  

A Hét Erő  

mind zöldellő  

az Égi Fán.  

Az ÖRÖKLÉT  

titka ott terem.  

Ki ízleli,  

az nem kíván,  

csak szolgálni NEKI.  

A nagy titok a „több".  

A „sok" nem az.  

A Hét Erő gyümölcsöző,  
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és Ő, a gyümölcsök Ura  

mindent arat,  

ha jön a nap.  

Virágozzatok!  

Gyümölcsöt hozzatok!  

Az üres kéz iszonyú.     (47. BESZÉLGETÉS, 293-294. old.) 

 

 

… és egy az igazság, hogy: Ő VAN.  

Mi mindannyian csak képek vagyunk.  

ANGYAL, EMBER, ÁLLAT, VIRÁG, KŐ - 

CSAK KÉP.  

MINDEN Ő.       (50. BESZÉLGETÉS, 301. old.) 

 

 

Az erő,  

mi bennetek tevő,  

a Naggyal egy,  

Istennek Hét lelke, 

 s a ti lelketek.  

A „Segítő": a Kettő.  

A „Beszélő": a Négy.  

Az „Építő": az Öt.  

A „Sugárzó": a Hat.  

S várom,  

hogy jöjjön az Egy, a Három és a Hét.  

Késik még, de eljövendő,  

és lesz a Leendő.  

Tűnődöm, vajon mikor találkozunk majd új társainkkal, akikkel bővül 

körünk.  (51.) 

 

MINDEN LÉT EGY LÉLEK,  

DE EGYÜTT A HÉT: AZ EMBER.  

A Hét Lélek a tag.  

A Hét Lélek mind tévő.  

DE EGY AZ ÖRÖKKÉLÉVŐ.  

  

 Gittához:  

— Vállalod-e a Hatot?  

A Hat az Üdv — ezt tudhatod.  

G. Igen. Vállalom a Hatot.  

Józsefhez: 

 — Béke és a csend az Öt.  
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Íme a földre költözött veled,  

ha el nem engeded a földet.  

Fogd a Négy kezét,  

s a „Béke" és „Üdv"  

megleli helyét,  

mert tartja a közép,  

az emberi elem: a Felismerés, az ÉRTELEM.      (51.) 

 

Lilihez:  

És nő a Szeretet, a Kettő.  

Milyen csoda!  

A Hét nem lép sorba soha — de körbe!  

És egy a hegy: a kúp hegye.  

A hét vonal így alkot kúpot.  

És nincs előbbre való.  

A kör meg nem törik sehol.  

Mi is körben énekelünk,  

mégis ŐT nézi szemünk.  

Minden kör csúcsba fut.  

A kúp az út.  

Nekünk körön a helyünk.  

Időtlen idők óta énekelünk,  

mert Ő az Időtlen Idő,  

az Ős Öreg, s az Örök Csecsemő.  

Oly csodálatos a Terv,  

mi TŐLE jő!  

Ezért vidám a dalunk.  

    A MINDIG TERVEZŐ  

ALKOT ÁLTALUNK.  

DE NÉLKÜLETEK  

SEMMI SEM LEHET.      (51. BESZÉLGETÉS, 304-305. old.) 

 

 

Az örök Leendő,  

az egyetlen teendő  

nem lakik kívül.  

Ha szemetek lát,  

az egyetlen gát  

megsemmisül.  

A Hét Sugár erre vár.  

A világ — a kő, az ág, a ló — mind vár,  

hogy lesztek-e már együtt: EMBER!  

Kívül minden összedűl,  
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de bent épül az Új.       (52. BESZÉLGETÉS, 308. old.) 

 

 

A Szentlélek vezet titeket.  

A Hét Lélek belőle ered.  

Hét hang a titok.  

És Ő szólni fog általatok  

Új nyelven.  

Az Új nyelv Új füleket szül.  

Ti hang vagytok, hang-adók.  

Még nincs, ki hallja a hangot.  

A hang rezeg,  

s az anyag, az ős sár megremeg.  

Így lesznek Új fülek.  

Vár a sár. A sár halott,  

de élni fog,  

mert Ő rálehel általatok.  

Minden születni fog.  

A föld vár.  

Minden lény fejet hajt a LEGKISEBB előtt. (52. BESZÉLGETÉS, 309. old.) 

 

 

Mi mondatott rég:  

Újul a föld,  

újul az ég.  

A FÉNY kigyúl.  

Múlik a sötét.  

A Hét Láng még vakít.  

ÚJ SZEM SZÜLETIK,  

MELYEN ÁT  

MINDENKI LÁT,  

azt, amit hordozni bír.  

Ez a hír adatik:  

Ki lépni nem fél,  

meglátja a Hetedik arcát,  

s többé mást látni nem kíván.  (57. BESZÉLGETÉS, 327. old.) 


