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Grigori Grabovoi tanítása Istenről. 

Az örökkévalóság gyorsabb elsajátításának módszere. 

„Az örökkévalóság gyorsabb elsajátításának módszere” szöveget Grigorij 

Grabovoj írta 2015. május 26-án 

Az örökkévalóság területét úgy lehet érzékelni, mint egy tér, 

amelyben az információcsere nagy sebességen zajlik. Ilyen 

érzékelés azért merül fel, mert az örökkévalóság tere 

összekapcsolódik és valójában végtelen a méretét illetően. Nagy 

méretek esetében, hogy sikerüljön idejében elsajátítani, a 

tudat elemeinek felgyorsult cselekvésére van szükség. Konkrét 

körülmények esetén, amikor elengedhetetlen megoldani a 

folyamatban lévő kérdéseket, akkor az örökkévaló életet 

biztosító információ irányításának a sebességének a növelése a 

tudat időben távoli területeinek tudható be. A tudat 

területeinek gondolati síkon történő eltávolítása a 

végtelenségbe, egészen az örökkévalósággal való összeolvadásig, 

a tudat örökkévalóságát eredményezi. Az így megformált 

tudat még nyugalmi állapotban is lehetővé teszi az 

örökkévalóság gyorsabb befogadását. Az örökkévalóság 

bennünk van, és mi az örökkévalóságon belül irányítunk. 

Vagyis van egy állapot és egy ennek megfelelő valóság az 

örökkévalóság felett: az örökkévalóság a végtelen szintjein. 

Megközelítőleg így lehet ezt leírni. Amikor Önökben tudatosul, 

hogy mi van az örökkévalóság felett, - Önök mélyebben 

megértik a kölcsönhatásokat, amiket a lélek mélyén a 
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valóságról észlelünk. Ilyen módon, - az örökkévalóság fölött 

lévő lélek, amely maga örökkévaló és örök életet teremt.  

Az örökkévalóságon belül az élet olyan, mint a lélek az 

örökkévalóság fölött. Ez arról szól, hogy a tudatosított világ 

mindig örökkévaló. A teremtő istenszerűvé formálja a világot, 

mert Ő a világot az örökkévalóságban helyezi el. Ebből az 

következik, hogy az örökkévalóság leggyorsabb elsajátítása 

akkor következik be, ha az egész világot minden egyes konkrét 

cselekedetben tudatosan felfogjuk. 

"Jelen tanításomat azért írtam, hogy mindenkinek a saját kezébe 

adjam a megmentés eszköztárát. A tanítás célja mindenekelőtt az, 

hogy minden egyént, minden közösséget megtanítson megmenteni 

a lehetséges globális katasztrófáktól és megtanítsa, hogyan lehet a 

harmonikus teremtői fejlődés útját járni. Ezzel a célkitűzéssel, a 

megmentés gyakorlatát a saját tudatom alapjára építettem fel. 

Mindenki, aki elsajátítja ezt a tanítást, valójában képes lesz 

megmenteni magát és a környezetét a lehetséges katasztrófáktól - 

legyen az egy az ember által keltett atomfenyegetettség, 

bakteriológiai, vagy kémiai fegyver általi katasztrófa, vagy pedig 

egyéb más katasztrófa, akár külső rendszerekből érkező 

fenyegetettség. 

Jelen tanítás célja az, hogy bebizonyítsa: bármilyen anyag, 

bármilyen információ teljes mértékben helyreállítható, ezért a 

megsemmisítés és a pusztítás egyszerűen értelmét veszíti."  
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