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KIEGÉSZÍTÉS III. 

 

 A könyv befejezése és az első és második kiegészítés meg-

írása óta újabb markáns események történtek. Az első kiegészítés-

ben olvashatjuk, hogy a Michael kornak idő előtt vége lett (354 év 

helyett 139), 2018 szeptember 11-én. Másnaptól elkezdődött Orifiel 

kora. Csakhogy 2019 január 27-én a Rendező döntése alapján, vé-

get ért Orifiel kora (354 év helyett 4,5 hónap), és maga az Atya, a 

Teremtő vette át az irányítást. Ez teljesen eltér a megszokott gya-

korlattól. Ő ilyet nem szokott tenni.  

 Földanya egy magas szintű szellemi lény az Atya birodalmá-

ból, aki úgy inkarnálódott a Földbe, mint mi a fizikai testünkbe. Úgy 

volt, itt marad az utolsó emberekkel, és együtt mennek haza. Azon-

ban az Atya őt is hazahívta. 2019 május 15-16-án hazament. A Föld 

meghalt. Steinertől tudjuk, az állatok Énje más létsíkban van. Úgy 

szoktam mondani, az állatok távvezéreltek, akár egy játékautó. Stei-

ner szerint a növények Énje a Föld középpontjában van. Konkrétan 

ez Földanya volt. Igen, de ő hazament.  

 A növények nem rendelkeznek már Énnel, Földanyával, 

nincs vezérlés, ami működtetné őket. A vezérlés nélküli növények 

most fizikai síkon azzal szembesülnek, hogy számukra élhetetlen 

lett a külső környezet. Úgy mondhatjuk, hazahívták a növényeket is. 

Ez a növényvilág szétesésével jár nagyon rövid időn belül. Merre 

megy egy eredetileg távvezérelt jármű, ha megszűnik a távvezérlés?  

 A 2019 június 10-i héten Atya hazarendelte az elemi lénye-

ket, és apránként a szellemi világ egyik-másik szereplőjét. A csúcs-

pont június 14, péntek volt, mikor a szellemi világ minden, még itt 
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lévő szereplőjét hazahívta, a hierarchiáktól a rúnákig mindenkit, ki-

véve világunk szellemi vezetőjét, Michaelt.  

 Tavaly, 2018 januárban a szellemi világ hátralépett. Azóta 

más semmilyen tevékenységünk sem támogatott. Magyarul, ők már 

nem segítenek minket világunk működtetésében. Civilizációnk 

olyan, akár egy bábszínház. A bábokat és a bábvilágot a bábszíné-

szek keltik éltre. Ha ők hazamentek, a bábok világából eltűnik az 

élet. Másfél éve ez már egyre jobban megvalósult, míg június köze-

pén egyszerűen haza is mentek.  

 Azért, hogy legyen túlélés, hiszen valakiknek be kell fejezni-

ük a teremtés küldetését, itt maradt az Atya és Michael, aki immár 

az univerzum vezetője. De ők a szellemi világ tevékenységéből csak 

töredéket végeznek el. A legtöbb szellemi oldali tevékenység egy-

szerűen megszűnt.     

 

 

2019 július 28 
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KIEGÉSZÍTÉS IV. 

 

 A lassan három éve tartó apokalipszis alatt a fent említette-

ken kívül, rengeteg változás történt az univerzumban. Nagyon sokan 

mesélnek különböző fajok háttérharcairól, bukott angyalokról, az 

emberi faj manipulálásáról, inkarnációval összefüggő bandázások-

ról, amikor is odaát megbeszélik, és idelenn világuralomra törnek. 

Sajnos ezek a dolgok általában igazak. Ahhoz, hogy mindez mű-

ködhessen az anyag ura Ahrimán kellett. Azonban 2019 nyarán az 

anyag mind a négy ura (Lucifer, Ahrimán, Azurák, Szorát) el lett tá-

volítva a szellemi világ, minket kiszolgáló többi tagjával együtt. Ez 

azt jelenti, a Gonosz, mint olyan már nem irányítja az őt szolgáló 

erőket, embereket. A földi királyság király nélkül maradt és szétzül-

lik. Ezt látjuk tavaly nyár óta. Azt senki se higgye, hogy a Gonosz 

távozásával világunk jó lesz. A Gonosz lenyomata ott van minden 

emberben, az emberek tudnak gonoszként viselkedni. Egy teljesen 

új generáció kellene a megújuláshoz. Ha lenne ehhez még idő.  

 Az ember egy isteni lény, aki alapból jó. Gyárilag. Viszont a 

környezetből különböző hatások érik, és eszerint torzul az ő gondol-

kodása, viselkedése. Miért torzul? Mert az Énje pihen, szunyókál, 

vagy csak az egyszerűbbnek tűnő utat válassza.  

 

Ki hat az emberre?  

Krisztus. Az ő hatása a béke, nyugalom, isteni szeretet. Ezeket ne 

keverjük össze a flegmatizmussal, a letojommal, és hasonlókkal.  

Michael a bölcs harcos. Az ő hatása a bátorság, a nyugodt bátorság 

és a tudatosság. Ezt a bátorságot ne keverjük össze a vakmerőség-

gel és a háborúzgatással.  
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Lucifer, aki az egóra hat. Az ő hatása az egoizmus, álszentség.  

Ahrimán. Az ő hatása a félelem, az anyagi birtoklás és mindenne-

mű birtoklás, pl másik ember. Szintén az ő hatása a kapkodás, 

azonnali döntések, gondolkodás nélküli válaszolás, a statisztikákra 

épülő döntéshozatal.  

Azurák az akaratra hat. Az ő hatása a makacsság, akaratosság, 

virtus, dafke.  

Szorát az álfény. Míg Krisztus az éltető meleg Nap, addig Szorát a 

Napnak tűnő álfény, mint például a már kékesbe menő fehér hideg 

ledfény. Szorát hatása a képmutatás és az álszellemiség.  

 

Minden betegség köthető az anyag 4 urához, különböző mértékben. 

Általában egy domináns és 1-2 kisebb mértékben. A betegségben 

kódolva van téves gondolkodásmódunk.  

 

 Az univerzumban idén nyáron rend lett. A Rendező helyre 

tette a dolgokat. Vége a gonosz erőknek, gonoszkodásnak, vége a 

bukott angyaloknak. Odaát REND lett. Krisztus szeretete töltötte be 

az univerzumot. Ez azzal is járt, hogy a Krisztusi hőben elégtek a 

gonosz erők, addig, amíg a jók nem is érezték, hogy a szeretet hője 

tényleg forró lenne. Ez a rend le fog vetülni a Földre is. Azonban itt 

még a Gonosz értékrendje az úr. Nagy kérdés, és a Rendező sem 

tudja, hogy egyszerűen csak lekapcsolja ezt az illúzió (vetített) vilá-

got, vagy lesz-e minimális túlélés. Mert túlélésnek csak akkor van 

értelme, ha nem a Gonosz értékrendje él túl.   

 

2020 október 08 

 


