
Teremtésmítosz 
 

( jász mese a MINDEN-tudatban ) 
 

Leírás 
 

szutra 

1 Mikor a Legfelsőbb, Teljességében-, végtelen Önmagán belül szétnéz és 
látja végtelen számú lél paránya mozgolódását, mindig megtapasztalja, 
hogy a lél parányok túlnyomó többsége irigy Reá, amennyiben 
valamennyi uralkodni szeretne.  
 
Ezen vágyuk nem ok nélküli, hisz tudják, hogy minden lél egy-egy 
kisIsten, Aki nem csak hogy személy -mint a Legfelsőbb- de minőségileg 
Vele mindenben megegyező, „csupán” mennyiségileg Hozzá képest 
összehasonlíthatatlanul -különösen összemérhetetlenül- parányi. 
 

 
EGY(ség) 

I. ciklus 
 
Amikor a Legfelsőbb látja a lél parányok nyughatatlanságát, időnként úgy 
dönt hogy legyen teremtés. Teremtése olyan anyagi megnyilvánulási 
térnek a lelki világban (tehát azon belül !), ahol a nyughatatlanok 
megpróbálhatják magukat. 
 

 
OM 

a teremtő 
ige2 

II. ciklus 
 
Ahhoz, hogy teremtés létre jöhessen, előbb kell egy Teremtő. Ki is 
választ egyet a lél parányok közül, Akit alkalmasnak vél arra, hogy képes 
legyen Őt -mármint a Legfelsőbbet- teremtő aspektusként képviselni. 
 

 
Kettősség 

III. ciklus 
 
A Teremtő első dolga, hogy megalkossa az anyagi megnyilvánulást. 
Ennek első lépése kijelölni azt a pontot, ami -mintegy gravitációként- 
magára vonzza a majdani megnyilvánulást.3 
 
Ahhoz azonban, hogy a megnyilvánulásnak lehessenek alkotóelemei, 
megszámlálhatatlan olyan lél parányra van szüksége, amelyek alkalmasak 
és képesek ellátni anyagi megnyilvánulások lényegalkotói teendői. 
 

 
Felsőbb 
Irányítók 

 

                                                             
1 A könnyebb érthetőség érdekében előre kell bocsátani, hogy ezen teremtésmítosz akkor követhető, ha az olvasó 
tisztában van azzal, hogy a megszülető- és halandó emberi létforma lényegalkotója -éppúgy mint minden 
anyagi/tárgyi/testi létezés lényegi-, igazi valója- egy-egy lél parány.  
Minden lél parány megszületetlen, tehát örök és miként a Legfelsőbb, teljesen lelki, azaz anyagfeletti, anyagon túli, 
értsd; semmi anyagi vonatkozása nincs, miközben lél parány nélkül nem létezik semmi anyagi értelemben 
megnyilvánult !  
Azt is nagyvonalúan kell kezelni, hogy amikor olyan kifejezések jelennek meg, mint pl. ’szétnéz’ az nem szemmel 
történő vizuális érzékelést jelent. Amikor ható cselekvés felmerül (Legfelsőbb-, vagy Teremtő-, vagy Fenntartó-, vagy 
bármely Felsőbb Irányító/Fél/ig/Isten valamit tesz) az nem emberi értelemben vett kézzel való tett s különösen 
mind ez, nem emberi-, vagy emberformájú testben-, vagy test által történik. 
2 A ’teremtő ige’ rezgés, az OM ’O’-ja a kerek -a leendő teremtésre vonatkozó- egész (ami a végtelen lelki világban, 
egy behatárolható materializálódó lokalitás, legyen az bármilyen nagy is), míg az ’M’ a hullámzó változás jelensége. 
3 Még nincs tömeg, tehát ez a ’gravitáció’ nem a későbbi tömegvonzás ! 



 
A Teremtő átadja a Legfelsőbb üzenetét - Legyen megnyilvánulás ! - a 
szelídebb, tapasztalni vágyó lél parányoknak, melyek az általuk 
értelmezett és rájuk vonatkozó üzenettel a leendő anyagi térbe zuhannak. 
(a kevésbé szelíd lél parányok -mint magasabb szabadságfokúak- majd az 
élők lényegalkotói lesznek később.)  
 
Ahhoz azonban, hogy ne zavarja az anyagi téralkotó parányokat lelki 
mivoltuk, ezért a Teremtő előbb mindet annak feledése burkával fedi be. 
(ugyanezt a feledést kapják majd az élők lényegalkotói is, értsd: 
azonosítják magukat adott létformájukkal.) 
 

IV. ciklus 
 
Ahhoz hogy ne káosz4, de valamilyen -ha ugyan rendezetlennek is tűnő, 
mégis- rendezett megnyilvánulás alakulhasson ki, szükség van 
szabályozókra és Azokra, Akik e szabályozásoknak meghatározó Felsőbb 
Irányítói.  
 
Mind ezek leginkább természeti törvényeknek nevezhetők, vagy akár 
Isteni-elrendezéseknek, amelyek az anyagi megnyilvánulás fennálltáig 
maradéktalanul érvényesülnek. (valamennyi tudományosan -közte 
filozófiailag- értelmezett ág/ágazat axiómái és szabályozó elvei 5) 
 

 
Gravitálás 
(vonzerő) 

 

V. ciklus 
 
Miután az „elsőgenerációs” lél parányok (mert, hogy majd csak 
„másodgenerációsok” lesznek az élők lényegalkotói !) intelligenciájuk 
energiája következtében különböző megnyilvánulásokként jelenítik meg 
magukat -külső szemlélők/megfigyelők számára- lesznek aktívabb és 
kevésbé aktív létezések.  
 
Előbb az -üzenetet hordozó- energia olyan tulajdonságokat vesz fel, 
amelyek érzékelhetőek mint -egyfajta- „halmazállapotok”. (anyagfeletti – 
rezgés – légnemű – folyékony – szilárd (hagyományozottan; „tér – tűz – 
levegő – víz – föld”) 
 
A ’tér’ elem a lelki közeg okán eleve adott6, de hogy az anyagi 
megnyilvánulás ne semmiben- és semmiből legyen, hát része ez a még 
részben finom lelki-, de már durva anyagi alak(zat) is. 
 

 
Természeti 
törvények 

s színre lép a 
Legfelsőbb 
Fenntartó 
aspektusa 7 

VI. ciklus 
 
A lél parányok, még mindig teljesen bekorlátozott szabadságfokkal  
 

 
A térben megjelenő 

„tűz”  

                                                             
4 Olyan rendezetlenség, amiben még nem látható a -belső- rend. 
5 A hatni képes energiák kiváltói és azok által hordozott Felsőbb üzenetek/információk. 
6 Hiszen minden átmeneti -akár sokmilliárd évig fennálló- anyagi megnyilvánulás, a lelki világban egy-egy -
önmagában egész- parány, ami a benne lakóknak a mindenség. 
7 Hisz nem elég világok- s alkotóelemeik megteremtése, de azokat fenn kell tartani, mozgatni, felügyelni a 
Fél(ig)Istenek és a Felsőbb Irányítók működését. 



 
(értsd: csak azt tudják tenni, amire rendeltettek !) a természeti 
törvényeknek megfelelően vonzanak magukra anyagburkot és annak  
sajátosságai szerint különböztethetőek meg. 8 
Mikor már elkezdődött a materializálódás, a sok-sok elemi részecske 
elkezdi -Felsőbb Irányítóik szándéka szerinti, rendelt mozgástere 
keretében- az anyagi megnyilvánulást. 
 
Eleinte (s majd később is) az un. plazma-állapot9 lesz a jellemző 
„viselete” a lél parányoknak. 
 

VII. ciklus 
 
A váltakozásban, a lél parányok előbb légnemű „testet” öltenek magukra 
a térben. 10 
 

 
„Levegő” (gázok) 

töltik ki a 
megnyilvánult teret 

VIII. ciklus 
 
A lél parányok közül, megszámlálhatatlannak a lendülete lassul s így 
folyékony lesz a testük. 
 
Immár a megnyilvánulás terében, az információhordozó energiákon túl 
levegő és víz is van. 
 

 
Egyre több a 

„folyadék-testű”11 
lél 

IX. ciklus 
 
A lassuló rezgésű- és tovább hűlő térben, a lél parányok sokasága szilárd 
testet ölt. 
 

 
Megjelennek a 
szilárd („föld”-
szerű) testek. 

X. ciklus 
 
Egy-egy Fél(ig)Isten uralta lél, saját vonzáskörzetet jelöl ki. 
 

 
Galaxisok 

központjai12 

XI. ciklus 
 
A galaxisok vonzásközpontjai lél-tömegeket kezdenek vonzani, a lél 
parányok pedig „öltözni” kezdenek a galaxisokban uralkodó természeti 
törvényeknek megfelelő „testekbe”. 
 

 
Kozmikus por(ok) 

létrejötte 

                                                             
8 A kettősség okán, változás/váltakozás alapú rezgés/hullámjelenség, különböző „frekvenciákon” jutva érvényre. 
9 Az univerzum anyagának 99%-a plazma állapotban van. A plazma állapot csak igen magas hőmérsékleti állapotban 
jön létre, magas hőmérsékletem marad fenn. 
10 Hidrogén, majd hélium és így tovább. 
11 Ahogy hűlnek/lassulnak -a korábban magasabb rezgésű- tér hullámai, úgy csapodnak ki a megnyilvánult-, folyadék-
testű lél parányok. 
12 Minden létezés (értsd: anyagi megnyilvánulás) -mindenkor- lényegalkotójával kezdődik ! Legyen az maga az 
Univerzum (értsd: adott teremtettség egészének megnyilvánulása) vagy a legelemibb anyagi részecske, majd 
megjelenése a lényegalkotójára kerülő (hol bevonzott, hol kiérdemelt) burok-rétegek összessége lesz (annak anyagi 
értelemben vett fennálltáig, miközben a lél parány változatlan !) 
Hisz: „Lényeg a lél, mi befedi küzdőtér !” – azaz a lél parány megnyilvánulásban való jelenlétéig, az örökös 
változásoknak/változásoknak van kitéve, azonban rendelt sorsa kereteit sosem hághatja át, nincs olyan 
szabadságfoka, mint az élőknek ! 



XII. ciklus 
 
Az egyes galaxisokat uraló Fél(ig)Istenek, Nekik, alárendelt -természet-
irányító- Felsőbbségeket képező lél parányokat is magukhoz vonzzanak. 
 

 
Galaxisokon belüli 

viszonyok 
kialakulása 

XIII. 
 
A különböző -elemi- „testekbe” burkolózott -megszámlálhatatlan- lél 
parány, kisebb-nagyobb hatóerejű Felsőbbség hatására, kisebb-nagyobb -
egész- egységek -egészben a rész- elemei lesznek. 
 

 
Előbb Napok, 

majd -központi- 
Napok bolygói 

XIV. ciklus 
 
Miután a bolygók jellemzői -nagyjából- kialakultak, elérkezett az idő a 
különböző szabadságfokkal13 rendelkező-, megszámlálhatatlan lél parány 
alázuhanására. 
 

 
Életjelenségek 

XV.  
 
A legegyszerűbb élő létformától fokozatos alakulások/változások révén 
kap minden lél újabb és újabb -jó esetben- életről életre magasabban 
fejlett létformát. (baktériumok, vízi- és majd szárazföldi növények, állatok) 
A bakteriális létformától a különböző sejtmagvas fejlettségi formákon át 
az emberig. Minden lét(ezés) megszűntét, újabb lét(ezés) követi ! 
 
A szaporító mindig egy-egy lél, hisz mindenek lényegalkotója egy-egy lél 
parány ! mint minden (önálló egész élettelennek) önállóan élő- és élő 
szervezeteket alkotó élő sejtnek egyaránt. 
 
Élő halála, lényegalkotója eltávozásával következik be, majd a 
hátramaradó test élő alkotóelemei, a gazdatestet -lényegalkotójának 
eltávoztával- sorra hagyják el -pusztulnak el/bomlanak le- addig élő 
„testüket” élettelen alkotóelemeire esik szét s épül be a környezetbe. 
 

 
Fajfejlődés, 

evolúció 

XVI. 
 
A tudatosság, a modern emberrel kezdődik.14 
 

 
Tudatosulás 

 
Minden élő faj Felsőbbsége „megszületésével” jön létre. Itt is előbb van a lényegalkotó 
Felsőbbség és az Ő „vonzáskörzetébe” kerülnek azok a lél parányok, melyeknek adott 
életidőszakuk során „Fajuk Istene” a meghatározója. Faj kipusztulása, Felsőbbsége halálával 
indul. 

 

A 4x4 azaz 16 ciklus, a ősi jász négyes számrendszer szerinti. 

                                                             
13 A „szabadságfok” -itt- annyit tesz, hogy milyen „önrendelkezési” (szabad akarat) lehetősége van az élőlénynek. Az 
ember alatti létformák szinte teljesen elrendezett módon vegetálnak (születés – növekedés – leépülés – halál) az 
anyagcsere + fajfenntartás + védekezés + pihenés kényszerei között.  
14 Az élőlény ezen fejlettségi szinten képes belátni, hogy lényegalkotójának eredeti-, befedetlen lénye örök + 
teljestudású + boldog. Ezért keresi az ember az örök életet, a teljes tudást és a boldogságot. 
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