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A misztikus félelmek tényleges oka és feloldása
Kozma Szilárd karma-asztrológus:
Lilith II. - A Félelem létfontosságú (metafizikai) értelme

Motto: Ha nem lenne amitõl félni, az asztrológiára semmi szükség nem lenne, de nem lenne szükség magára az életre
sem.
A posztmodern megváltók ott tévednek, hogy nem csak a Mágikus erejû Univerzális Teremtõnek vagyunk a
megtestesülései, hanem a teremtõt és a teremtést megelõzõ, egyetemes Létzavarnak is. (A Lilith gyûjtõnéven ismert
õsjelenség által okozott õsi idea-káosz, az, az ellentmondásos és ellentétes késztetéseket tartalmazó kauzális és
spirituális õsállapot, ami önelveszejtési kábulat-vágyat és önromboló irracionális feszültségeket okoz az abszolút
létben.). Egészen pontosan: ennek az ontológiai õsi zavar egy bizonyos részének (színezetének) a megtestesülései
vagyunk.
Ettõl kezdve természetes, hogy a posztmodern megváltók nem tudnak arról sem, hogy ennek a Lilith - jelenségnek
nevezett, ontológiai (kauzális) zavarnak a meghaladása érdekében válik és változik Teremtõvé és Megváltóvá az
Abszolútum. Arról, hogy ez a zavar és kauzális harag - állapot pl., önkéntelenül és öntudatlanul is, felidézõdik bennünk az
õsemlékezet által, valahányszor szélsõségesen veszélyes lelki és fizikai állapotba kerülünk. Sõt: akkor is negatív lelki
és szellemi állapotba kerülünk, ha azt érezzük tudattalanul, hogy egy bizonyos sorbeváltási lehetõséget és ezzel együtt
egy megváltódási lehetõségünket végzetesen elmulasztottunk, pl. egy élettárstól való elválás után, vagy egy nehéznek
bizonyuló munkahelytõl - személyi vállalkozástól - való "megszabadulás" után.
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Nem kell engedni a személyi felelõsségtõl "megszabadító" misztikus bakugrások (Pl. Zen Buddhizmus) csábításának!
A föld és a fizikai dimenzió (Ami egyáltalán nem illúzió, mint ahogy azt egyes hindu bölcseletek állítják!) egy olyan szent
hely, ahol a mi negatív személyi tulajdonságainkban is testet öltõ karmikus vonások, vagyis Õs Lilith által keltett
õskáoszból általunk a fizikai léptbe át hozott spirituális zavarok, a mi negatív személyi tulajdonságainkban (is!) látható
és érzékelhetõ konkrét anyagi formákat, vagy pszichikai formákat öltenek. Tehát úgymond általunk (testi és lelki
betegségeink által, irracionális félelmeink és ambícióink által) a felszínre jutnak, és ez által határozottá és
egyértelmûvé válnak. Ez által viszont egymással kiegyenlíthetõkké is válnak. Az általános emberi, és a
személyes egyedi életfeladatok éppen a bennünk levõ, az általunk (személyi karakterünk által) megtestesített személyi
zavaroknak a felismerését, beismerését és feloldását, vagyis a kiegyenlítõdési lehetõségét jelentik.
Ritkán, de van olyan eset, hogy valakinek az egyik legszélesebb (- több bolygós!) és legfontosabb életfeladata pl. az
elvonultságban és elszigeteltségben realizálható teljes és mély nyugalmi állapotokban való hosszas meditációs
élmények elérése. A meditációk során való megvilágosodások segítségével történõ hit elérése, ami szükségessé
teszi a hosszas remetéskedést (XII. házban álló négy, vagy öt bolygó...). Vagy olyan eset is van, hogy valakinek elsõ
sorban az igazságért való harcok közepette elsajátítható bátorság és erélyesség tulajdonsága fontosabb, mint
másnak a munkában megszerezhetõ szorgalom, vagy a koncentráció képessége. Vagy van akinek éppen a szülõi
állapot, az anyaság, vagy az apaság és a családanyai, vagy a családapai szerepkör (negatív Hold és Szaturnusz a
XII. házban álló bolygók között) útján történõ zavar-felismerése és feloldási - kiegyenlítési lehetõsége az életfeladata.
http://kozmaszilard.hu
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Nem csoda tehát, hogy az illetõ személy által megtestesített (veszélyes) zavar, ezeken a területen jelentkezik a
legintenzívebben, tehát, ha fél ezeket a jellegzetes életfeladatokat felvállalni. Ha titokban retteg, sõt: iszonyodik azoktól
a nehézségektõl, amelyek egy - egy ilyen jellegzetes életkörben várják.
Amennyiben ez a személy, még harmincöt éves korában is fél ezektõl az életköröktõl, és zavartan, vagy látszólagos
céltudatossággal nyüzsög minden irányba, és nem csak, hogy nem tud önmagában és egy helyben huzamosan
meglenni, de semmiféle egyéni felelõsséget sem akar felvállalni, akkor ez a félelem az ébersége felébredését
szolgálja tehát. Ezért kellene hagyni, hogy õ csak nyugodtan féljen azért, hogy nem végzi el a dolgát ahelyett, hogy
azzal ámítaná magát, hogy nincs amitõl félni, illetve, ha a pszichológia nem gyógyítaná ki a lelki felületek szintjén ebbõl a
spirituális eredetû és alapú félelembõl.
Pl. a pánikosok félelme abból a félelembõl ered, hogy nem csak, hogy nem végezhetik el az életfeladataikat, de többé
még csak fel sem vállalhatják azokat. Mert végleg és vissza vonhatatlanul elhagyták azt az élettársukat, a
családjukat, a népüket, vagy hazájukat, vagy életpályájukat, amellyel, vagy amelyekkel, vagy ahol ugyan nagyon
nehéznek bizonyult az élet, de ki, vagy ami, az egyedüli olyan tapasztalási és szembesülési (konfliktus-) lehetõségeket
biztosította volna a számukra, amelyek nélkül egyelõre lehetetlenné vált számukra a kiegyenlítõdési - megváltódási
képesség megszerzése. (Pl. amennyiben a házassággal járó nehézségek és személyi konfliktusok miatt,
kényelembõl elválik valaki attól a személytõl, aki az õ tökéletes "provokátora" a tudattalanjában lapuló zavarok
kibányászására és felszínre hozására és ez által az ide vonatkozó karmikus feszültségei megszüntetésére.)
Egyáltalán nem célravezetõ tehát a félelmeinktõl sem a racionális helyzet-változtatás, sem a pszichológiai
spekuláció, sem a misztikus - mágikus eljárások útján megszabadulni. Ennél sokkal, de sokkal egészségesebb
hasznosabb és célra vezetõbb a személyi horoszkópok segítségével, a személyünkre szabott konkrét karma-oldási
életfeladatainkat megismerni és azokat bátran és elszántan felvállalva, ezektõl az úgynevezett ontológiai félelmektõl
megszabadulni.
www.kozmaszilard.com
www.asztrologosz.com
www.kozmaszilard.hu
www.aldottelet.com

http://kozmaszilard.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 26 September, 2017, 09:01

