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Beavatási - Megváltási aforizmák.7
Kozma Szilárd, karma- és családasztrológus:
Gyûjtött és saját aforizmák:
METAFIZIKAI AFORIZMÁK VII.
1)
Válaszd azt az igazságot, ami ellentmond a kellemes tévképzeteknek 2) A civilizáció bõsége nem feltétele, hanem
akadálya a gyermekáldásnak. 3) Az anyagi gazdaság csak abban az esetben hoz boldogságot ha bátor személyi
tudatba ágyazott, éber teremtõi és megváltódási képzelettel párosul. 4) Akik a kulcsot megtalálják, nem lehetnek
zárkózottak. 5) Csak úgy haladunk tovább, ha megértjük az emlékét a lehetetlen emlékeinknek. 6) A Hit a Fénybe
fürdõ Szeretetnek és a Szeretetbe hatolt Fénynek az állandóan újjászületendõ hármas egysége. 7) Minél többet világít a
szereteted, annál tovább érsz. 8) A halandók elveszítik mindazt, amit sosem nyernek meg. 9) Vagy a Minden, vagy a
maradék. 10) Boldog lehetsz ember: mindig az vár, amit korábban elkerültél. 11) Csak arról mondj le, ami nem tanított
meg arra, hogy igazából lemondj. 12) Mindennap fel kell vállalnod egy kevés harcot ahhoz, hogy soha ne kényszerülj
háborúzni. 13) A harmónia megelõz valamit és következik valami után. 14) Aki megsértõdik, annak nincs
felelõsségtudata. 15) Minél inkább védekezel, annál inkább támadsz. 16) A színház az a kocsma, amely azt
játssza, hogy õ templom. 17) Aki hazudik, az fél, hogy leleplezik, és aki fél, az a gondolataiban kegyetlenül támad. 18)
Aki leplezetten támad, az Istent támadja, aki nyíltan, az vagy az igazságot, vagy az igazságtalanságot: nem az
ellenség dönti el, hogy megsebesül-e. 18) Aki fél az hazudik, és aki hazudik, az fél. Inkább leplezd le magad mintsem,
hogy rettegésben töltsd az életed. 19) Azok jutnak háborúba, akik félelmükben nem vállalják fel a mindennapi harcot,
és jóságot színlelnek, és azok betegeskednek hosszasan, akik összetévesztik gyávaságukat a szeretettel. 20) Ne
gyûlöld, és ne nézd le az ellenfeled, hanem harcolj vele szeretettel és a tied lesz a mennyek országa. 21) Nem meríthet
ki az, ami nincs kimerítve.
22. A legnehezebb emberi életfeladat, amit a megváltás érdekében be kell teljesítenünk,
az egyéni felelõsségünk (Fény, értelem, tudomány) és a teljes odaadásunk (Szeretet, bizalom, hit) között húzódó
szakadék és spirituális ellentmondás áthidalása, feloldása.
23. Az igazságért folyó harc, nem ellensége, hanem
feltétele és része az egyetemes békének, a megváltásnak. 24. Mivel teljes béke csak az abszolútumban létezik,
erõsen a békére vágyni, annyit tesz, mint az abszolútummal való újra-egyesülésre, az abszolútumba való visszatérésre
vágyni. De lehetséges-e ez az egyesülés a meg sem kezdett, fel sem vállalt életfeladatokkal? 25. Az Istennel belsõ,
az Ördöggel külsõ kapcsolatban vagyunk. Ezért nem tanácsos a külsõ ellenséggel belül (képzeletben, gondolatban) viaskodni
&ndash; háborúzni, mivel az Ördög helyett az Úristent bántjuk, amikor képzeleti, gondolati és érzési szenteken
harcolunk az ellenségeinknek képzelt, gondolt, érzett személyekkel, természeti és sors-elemekkel. Ennek a téves
szellemi magatartásnak, a finom erõveszetés és a lassú, de súlyos megbetegedés lehet a következménye.
26.
Mindezzel együtt meditációban és elalvás elõtt is megidézhetjük az egyetemes béke-állapotát. Annál eredményesebb
lesz a meditáció és annál pihentetõbb &ndash; gyógyítóbb az álmunk.
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ahhoz, hogy soha ne kényszerülj háborúzni. 13) A harmónia megelõz valamit és következik valami után. 14) Aki
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leplezd le magad mintsem, hogy rettegésben töltsd az életed. 19) Azok jutnak háborúba, akik félelmükben nem
vállalják fel a mindennapi harcot, és jóságot színlelnek, és azok betegeskednek hosszasan, akik összetévesztik
gyávaságukat a szeretettel. 20) Ne gyûlöld, és ne nézd le az ellenfeled, hanem harcolj vele szeretettel és a tied lesz a
mennyek országa. 21) Nem meríthet ki az, ami nincs kimerítve. 22. A legnehezebb emberi életfeladat, amit a
megváltás érdekében be kell teljesítenünk, az egyéni felelõsségünk (Fény, értelem, tudomány) és a teljes
odaadásunk (Szeretet, bizalom, hit) között húzódó szakadék és spirituális ellentmondás áthidalása, feloldása.
23.
Az igazságért folyó harc, nem ellensége, hanem feltétele és része az egyetemes békének, a megváltásnak. 24.
Mivel teljes béke csak az abszolútumban létezik, erõsen a békére vágyni, annyit tesz, mint az abszolútummal való
újra-egyesülésre, az abszolútumba való visszatérésre vágyni. De lehetséges-e ez az egyesülés a meg sem kezdett, fel
sem vállalt életfeladatokkal? 25. Az Istennel belsõ, az Ördöggel külsõ kapcsolatban vagyunk. Ezért nem tanácsos a külsõ
ellenséggel belül (képzeletben, gondolatban) viaskodni &ndash; háborúzni, mivel az Ördög helyett az Úristent bántjuk,
amikor képzeleti, gondolati és érzési szenteken harcolunk az ellenségeinknek képzelt, gondolt, érzett személyekkel,
természeti és sors-elemekkel. Ennek a téves szellemi magatartásnak, a finom erõveszetés és a lassú, de súlyos
megbetegedés lehet a következménye.
26. Mindezzel együtt meditációban és elalvás elõtt is megidézhetjük az
egyetemes béke-állapotát. Annál eredményesebb lesz a meditáció és annál pihentetõbb &ndash; gyógyítóbb az
álmunk. 27. Csakis azt engedheted el, amit elõzõleg jól megfogtál (felfogtál).
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