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Bevezető
„A világmindenség minden megnyilvánulása mindig
mágneses térből születik.
Az előzőkben megmutattuk, hogy egész létállapotunk
először is a saját személyes mágneses terünkből,
másodszor Földünk mágneses teréből, harmadszor a
naprendszer mágneses teréből, negyedszer a tejútrendszer mágneses teréből, stb. magyarázható. Ha egy lény
másik mágneses térbe akar átmenni, akkor reá nézve
mélyre ható, teljes változásnak kell történnie.
Ez egyrészt halált jelent, másrészt új életet: egyrészt
bizonyos életnézetek elmaradását, másrészt teljesen
új életnézetek, életforma kialakulását jelenti. Mindezt
meg kell gondolnunk, ha például a Fama Fraternitatisban azt olvassuk:
„A mindenségnek ezt az összefoglalását,
élve, sírommá tettem”.
| részlet Jan van Rijckenborgh
A gnózis jelenlegi megnyilatkozása című könyvből
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1.
A Gnózis belátás.
A Gnózis a „ Hogyan”, a „Miért” és a „Mi végre” ismerete.
A Gnózis az, ha látjuk, hogyan keletkezik az ember,
hogyan él,
s miként tűnik el újra.
Gnózis az, ha meghalljuk, amit mások mondanak,
és közben azt lessük, szavainak
mire van hatása életünkben,
és aztán döntést hozunk.
Gnózis az, ha átérezzük
a világtól-távoli magány illatát,
ahogy saját lényünk illatát is,
és aztán döntést hozunk.
A Gnózis nagyon is individuális történés.
Gnózis, ha látjuk, a személyhez szóló erőt
és a személyre szabott teret
és tudjuk, hogy ebben élünk, abban tevékenykedünk.
Gnózis az, ha látjuk, hogy minden mozgásban van.
Semmi sincs megkövesedve.
Ha a Gnózist keresed, akkor az legtöbbször
az ellenmozgás folyamatában megy végbe.
A Gnózist az elengedés pillanatában találod meg.
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Ha te és én önmagunkban állunk
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2.
Ha majd a kapu előtt állok,
és a híd mögöttem,
és az emberek mögöttem,
és az Én mögöttem.
Akkor megkérded majd:
Mögötted már a benned fekvő táj?
Mögötted már a benned álló híd?
Mögötted már a benned élő ember?
Mögötted már a benned létező Én?
És akkor azt felelem:
Mögöttem van-e?
Nem hazudhatok, mert belém látsz.
És ahol majd nem látsz bennem: valamit saját magadból, ott
önmagamban tapasztalom majd, hogy még nincs mögöttem.
Akkor majd küldj vissza a hídon át
a vidékre,
az emberekhez,
saját magamhoz,
hogy ott feloldja mindazt,
ami még nem volt mögöttem,
a Benned élő Téged-et,
amit még nem ismertem.
S ha majd visszatérek
a hídon át
az országból,
az emberektől,
magammal együtt,
akkor tudom majd:
Nincs itt semmi már,
amely meggátolná,
hogy Te bennem legyél.
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3.
Ha eljön az idők végezete
és a ház már nem áll,
és nincs többé rendszer,
oltalmazó tér sincsen már,
ahogy csoport sem többé,
s te meg én egyedül állunk
fény nélkül
legott, hol az éj beborít minket,
s te meg én egyetlen ember előtt állunk:
akkor ne a házról beszélj neki,
ami volt egyszer,
ne a fényről,
mely újra gyúlhat,
ne a helyről,
ami nincsen már,
ne az ostorról, s ne az oltalomról,
melyet egy régmúlt csoporttól kaptál,
hanem nyújtsd át neki
a merészség adományát,
add át neki, hogy soha
vissza ne kérhesd.
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Ha te és én önmagunkban állunk
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Tamás Evangélium, 50. Logion
Ha azt mondják nektek:
Honnan valók vagytok?
mondjátok nekik:
A fényből jöttünk, arról a helyről, ahol
a fény önmaga által született meg.
Maradandó volt, és az ő képében vált láthatóvá.
Ha azt mondják nektek:
Kik vagytok?
Mondjátok: Mi a gyermekei és az élő Atya
kiválasztottjai vagyunk.
Ha megkérdik tőletek:
Mi a jele, hogy Atyátok bennetek van?
mondjátok nekik:
A mozgás és az elpihenés.
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Tamás Evangélium, 91. Logion
Ők azt mondják neki:
Mondd meg nekünk ki vagy, higgyünk e benned?
Ő azt mondta nekik:
Ti a menny és a föld arcát vizsgáljátok,
de nem juttok annak felismerésére, ki áll előttetek,
és nem tudjátok,
hogyan vizsgáljátok meg a jelen pillanatot.
Tamás evangélium - részletek
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Amikor az elme elnémul, az „én vagyok” gondolata is szertefoszlik, és felragyog a Tiszta Tudatosság, megvilágítva azt, ami az ember, és azt, ami
az ember mindig is volt és lesz, túl minden világon, világmindenségen és
időn, tehát kezdet és vég nélkül.
Sokan tűnődnek azon, vajon hogyan lehet a tudatosság ilyen szintjére
eljutni, de mivel annyira egyszerű, csak kevesen teszik, amit kell. Kezdetben erős vágy volt bennem, hogy ezt az állapotot elérjem. Aztán következett a fegyelmezett cselekvés, a minden esetben alkalmazott, állandó és
egyetemes megbocsátás és gyöngédség. Minden iránt együtt érzőnek kell
lennünk, beleértve önmagunkat és gondolatainkat is. Ezután jött a hajlandóság, hogy a vágyakat felfüggesszem, és személyes akaratomat minden
pillanatban feladjam. Amint minden gondolatot, érzést, vágyat és tettet
átadtam Istennek, elmém fokozatosan elcsendesedett.
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Valóság, spiritualítás és a modern ember
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„Amikor a bölcs felismeri, hogy a testi érzékek nem a
Szellemből erednek, és az ember éber – és alvó állapota
saját természetéhez tartozik, nem bánkódik többé.
Az érzéken túl van a gondolkodási képesség.
A gondolkodási képességen túl van ennek lényege,
az értelem.
Az értelmen túl van az emberi szellem.
E szellemen túl van az Egyetemes Szellem,
az evolúció motorikus ereje.
Ezen túl van a Purusha, az eredeti egyetlen Szellem,
mely mindent áthat, és meg nem határozható.
Az a halandó, aki ismeri őt,
eléri a megszabadulást, a halhatatlanságot.
Az eredeti Szellem formája nem illeszthető a láthatónak
a terébe;
Senki sem láthatja őt halandó szemekkel.
Csak egy szeplőtelen szívvel ismerhető fel,
és egy olyan gondolkodási képességgel,
amelyben tiszta gondolatok lakoznak.
Aki felismeri, elnyeri a halhatatlan életet.
Amikor elcsendesedett az öt érzék és a gondolkodás,
Kép forrása: Pinterest
amikor maga az értelem is elnyugodott, akkor kezdődik
a legmagasztosabb út.
Az érzékek állandó nyugalmát jógának, vagyis belső kapcsolatnak nevezzük.
Ha az ember eléri azt a fokozatot, éberségre van szükség,
mert ez a belső kapcsolat jön és megy.
Szó és gondolat el nem éri,
szem nem láthatja.
Amikor minden vágy – a szív minden kötöttsége – megszűnik,
a halandó halhatatlan lesz,
és még ezen a világon eggyé válik Brahmannal, Istennel.
Ha a szív minden kötöttsége felbomlik,
a halandó halhatatlan lesz.
Így szól a szent tanítás!
Minden egyes lényben ott lakik Atman, az igazi önvaló,
a szív kicsiny lángja.”
Katha Upanishad - részlet
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Az emberben csak akkor keletkezik valóban új tudat, ha a szellem bemegy
hozzá. Ez egy leírhatatlan, kimondhatatlan állapot. Minden úgynevezett
tudatállapot, ami csak ismeretes a haláltermészetben, semmi hozzá képest,
afféle gyertyaláng csak a Nap lenyűgöző fényességéhez viszonyítva.
Az Iskola élő testébe belépett a szellem. Az élő test, ez a klasszikus égi hajó
az Egyetemes Gnosztikus Lánc része, és mindazt, amit az Egyetemes Lánc
képvisel, mindazt, amit csak birtokol, azt az ifjú Gnózis rendelkezésére
bocsátják.
Az Egyetemes Lánc – mint tudják – a hatalmas, istenivé vált emberi lények
csoportja, mely az ifjú Gnózison keresztül megérinti a Földet és az egyelőre
a haláltermészetben tengődő embereket. A nagy üdvtitok az ifjú Gnózison
keresztül találkozik a haláltermészetben élő emberiséggel. Ezért tehát azok,
akik az ifjú Szellemi Iskolához közelednek, a szó szoros értelmében nagyon
közel vannak az istenséghez.
Egy hatalmas sugártér, az egyetemes Gnózis lelkületéből eredő óriási
sugárbőség érint meg bennünket, és áll a rendelkezésünkre. Hasonlíthatunk-e bármilyen erőt, bármilyen segítséget ehhez? Ahogy a csoport egyre
inkább tudatára ébred ennek, azáltal, hogy belép a folyamatba, annál gyor
sabban és tökéletesebben válik orvosolhatóvá minden olyan betegség,
amely nem a földi életút végével kapcsolatos.
A helyzet azonban még ennél is sokkal jobb lehet, ha a csoport az egyetlen
helyes módon működik együtt velünk. Nem tartják-e hát tragikusnak, hogy
az ember mindenféle helytelen módon keresi a segítséget, holott a segítség
már itt van, csak éppen elutasítják, olykor nagyon is megszégyenítő módon?
Ne gondolják, hogy orvos testvéreinket félre akarjuk ál
lí
tani. Ellenkezőleg! Általános orvosi kötelezettségeik
mellett a jövő nagyszerű és pompás munkájában rendkívül fontos helyet kell elfoglalniuk. Most azonban arról
beszélünk, hogy a leromlott és megmételyezett emberiség számára ma az igazi gyógyulás a szellem által válik
lehetővé. (...)
Most az emberiség közel áll a kétségbeeséshez; most, mikor
a világon mindenfelé egyre több kábítószert fogyasztanak,
hogy elfeledtessék a feszültséget, a félelmet és a szorongást,
amely a világ fölötti erősen radioaktív tér hatására keletkezik, ebben a káoszban és hamuszürke nyomorúságban
azt kell kijelentenünk, hogy a leromlott és fertőzött emberiség számára lehetővé vált a szellem által történő valódi
gyógyulás. Legalábbis akkor, ha az emberiség azt az egyet
len mondatban összefoglalható feltételt betölti, amely sze
rint: „eredj, és többé ne vétkezzél.”
Kép forrása: Pinterest
A valódi gyógyulás
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Gondoljanak a hegyibeszéd kezdetére a szentírásban. A zarándokok megmásszák a szellem hegyét. Mi is ilyen zarándokok vagyunk: mi is megpróbálunk közeledni az üdvösség hegyormaihoz. Az első pedig, amit hallunk: „Boldogok akik tudják, hogy szellemben szegények, emiatt tehát a
szellemre vágynak: mert övék a mennyeknek országa.”
Ha Ön valóban hisz a Szellemi Iskola magas céljában, ha egész szívével kijelentheti, hogy vágyik rá, remél és hisz, ha szívszentélyéből a vágy kiáltása
tör elő, mint valami mágneses idézés, nap mint nap szüntelenül világítván, akkor rendelkezésére áll az üdv, a tökéletes gnosztikus bőség: akkor
az egyetemes élet egész lehetőségét Ön elé tárják, felajánlják Önnek. Ha
valóban a szellemre vágyik, és teljes szegénységét maradéktalanul megérti,
akkor minden ingyen jön el Önhöz. Akkor teljesen megkapja örökségét,
az isteni kegyelem bősége, a Mozdulatlan Birodalom kegyelme siet Ön elé.
Akkor a Szent Szellem birodalma körülveszi Önt, Önnél és Önben van. A
Gnózis bemegy a szív rózsájába.
Ez lesz az első mágikus eredmény: a Gnózis öröksége, az isteni tűz az Ön
saját rezgésállapotára lesz hangolva.
Felmerül a kérdés: Ez az új tudatállapot? Nem, ez még nem az a tudati állapot, amit az új korszakban követelnek meg Öntől. Az a helyzet, hogy Ön
vágyik, hisz, remél, a Szerzet pedig szinte azt mondja: Tessék, itt van. A
mennyek birodalmának teljes boldogságát állítják az Ön rendelkezésére,
ha szegénységét, vágyakozását megérti és átéli. De... ezt így még nem tudja
használatba venni: ebben az időpontban még
nincs haszna belőle.
A tökéletességet így már nagyon sokszor átnyújtották Önnek, csak még nem tudja használatba
venni, mert a haláltermészetből származó személyisége, testisége még teljesen hozzáférhetet
len. Ötszörös lélekközege még nem alkalmas
a Szent Szellem-sugárzás elviselésére, hordo
zására. Ötszörös lelkét tehát elő kell készíteni, rá
kell hangolni a Gnózis befogadására. Ezt pedig
Önnek kell elvégeznie! Ezért kell az új életvitel,
vagyis egy intelligens, új cselekvési mód, melyet
be kell iktatnia az életébe, napról napra, óráról
órára és percről percre. Ezt értették a régi misztikusok a „hitből-élés” alatt.
A Szellemi Iskola minden igazi tanulója hisz és
vágyakozik: e vágy miatt gyakran egész lénye
sóhajtozik: sokszor kimondhatatlan szükségben
van: ha azonban valóban, igazán kívánja, akkor
Kép forrása: Pinterest
Az új életvitel
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EZ már itt is van! EZ nagyon közel van Önhöz, Önnek csak meg kell nyitnia a lényét, hogy EZT befogadhassa, hagyja belépni. Ha hisz, akkor ebből
a hitből kell élnie: új életvitelben.
Önmagát kell megragadnia, fenntartás és kikötések nélkül, önsajnálat
és alkudozás nélkül, hívő vágyakozásának megfelelően következetes cselekvéssel. Ez végül megnyitja az Ön egész lelkét, egész testiségét a Szent
Szellem kitöltése számára.
Figyelje csak meg az egész világirodalomban, hogy aki hívőnek, vallásosnak nevezi magát, az mind a Szent Szellemre vágyik. Egy egész új teológia
alapul ezen, az úgynevezett svájci teológia. „Újra nyitva kell állnunk a Szent
Szellem számára”, mondják. Természetesen! A Szent Szellem számára azonban csak akkor lehet megnyílni, ezt a nyíltságot csak akkor lehet elérni, ha
az ember következetesen az ötszörös Gnózisból él! Reméljük, hogy ezt világosan belátja az olvasó, és felismeri, hogy ez teljes mértékben a tanuló
pillanatnyi lehetőségeinek keretein belül
fekszik. Ha valóban az ötszörös egyetemes Gnózisból él, akkor egész lelkét
megnyitja a Szent Szellem kitöltése számára. Semmi sem akadályozza
Önt abban, hogy ezt még
ma elkezdje. Ha erre hajlandó és meg is teszi, akkor új tudati állapota nemsokára valóra válik és az
új elektromágneses közeggel az
tán tovább mehet
egy új életállapotba. Akkor
meg
mutatkozik, hogy a
meglévő munkaalap Önben
teljesen elegendő a nyíltság
kialakításához, amellyel bemehet az új, kivonuló Szerzet üdvösségébe. Így telje
sen bebizonyosodik:
tudatállapot = életállapot!
Az új életállapot meg
ren
díthetetlen alapját tehát
két
szeres mágikus életKép forrása: Pinterest
tel érhetjük el hitben és új
életvitelben, melyet olyan
következetesen, visszavonhatatlanul és kérlelhetetlenül vitelezünk ki, hogy
lehetetlen legyen megváltoztatni. A hitben és az új életvitelben ragyog az
egész ötszörös egyetemes Gnózis. Erről az ötszörös üdv-útról beszélnek
16
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már évmilliók óta a transzfigurisztikusan dolgozók. Belátás, üdvrevágyás
és önmagunk átadása képezi az új, megszabadító hitet: ennek pedig az új
életvitel a logikus következménye.
Ennek a négynek a segítségével vétetünk fel az új fajba, megyünk vele az ő
útjain és részesülünk a megnyilvánulásaiban.
Aki ezen az úton jár, az győzni fog.

Kép forrása: Pinterest

Az új életvitel
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Az új életmód tudatos meggondolást jelent. Gondoljuk meg tehát alaposan,
gondolkozzunk el ezen! Amikor Krisztus azt mondja: „Kövessetek”, akkor ezt
jól kell értenünk. Ez azt jelenti, hogy annak a törvénynek engedelmeskedjen,
mely az Ön szívébe van írva.
Kijelentettük, hogy a modern Szellemi Iskola
minden valódi tanulója a Szent Szellem érintésére vágyik. A hívő állapotból indul ki, s ebben
az állapotban a lehetőségeknek egy sorát látja
szinte messziről. Ha tehát hívő állapotról van
szó, akkor hitvilágosság is van, amelyben meglátunk bizonyos esélyeket. Ha aztán ezt az Önben lévő világosságot jól megvizsgálja, akkor
felfedezi, hogy ez a sugárzás egy sor útmutatást
is tartalmaz, hogy a világosságban látottakat hogyan lehet megvalósítania. Ez az Ön szívébe írt
törvény.
Ez a törvény az Önben lévő rózsa irónjával lett
világító jelekkel az Ön szíve vérébe írva. Ez a bennünk lévő törvény azonban mindegyikőnknél
nagyon is más. Az elv ugyanaz, és a cél is ugyan
az: ami azonban a szívünkbe van írva, vagy még
bele lesz írva, az teljesen a mi létállapotunkhoz,
egyéni múltunkhoz, jelenünkhöz és jövőnkhöz
Kép forrása: Pinterest
igazodik.
Ezért nem ad az Iskola külső törvényt: ezért nem követeli meg bizonyos tantételek és életszabályok alkalmazását: de azt tanácsolja, hogy az igaz hit alapján alkalmazza az Ön szívébe írt törvényt. Ha bizonyos dolgoknak és szükségességeknek még nincsen tudatában, akkor azok még nincsenek a szívébe
írva.
Valaki mondhatja ugyan, hogy „ezt kell tenned, azt meg hagyd abba”, de ennek alkalmazására Önnél ekkor még nem kerülhet sor. Ezért nem kérdezhet
minket, hogy milyen legyen az Ön új életvitele!
Ebben a tekintetben mi nem segíthetünk Önnek. Csak azt mondhatjuk: Nézzen bele a saját szívébe, olvassa el a szívébe írt levelet és aszerint cselekedjen.
Menjen a saját útján a saját sebességével, és rakja a dolgokat az Ön számára
rendelt sorrendbe.
– De cselekedjen végre! Ne riadjon vissza, ne féljen semmitől, ne kímélje
magát – ez az új életvitel mágiája. Nincsen más módszer, csakis így tárja az
Ön lélekállapotát nyíltan és mezítelenül a Gnózis elé, mely már réges-régen
zörgeti az Ön lelkének ajtaját. És be fog menni Önhöz és lakozni fog Önben.
Akkor pedig az új tudatállapot új életállapottá válik Önnél.
A szív új törvénye
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Következő cikk >>

TUDATOSSÁG ÉS CSOPORTEGYSÉG

| részlet Jan van Rijckenborgh

A gnózis jelenlegi megnyilatkozása című könyvből
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A Fama Fraternitatis bizonyos N.N. testvérről beszél, aki sikeresen befejezte
tanulóéveit, és bensőségesen vágyott az ösvény szerinti megbízatás betöltésére, mielőtt a nagy útra indult volna, úgy érezte, hogy mint szakértő kő
művesnek, építményén, annak megjavítása érdekében néhány változtatást
kell eszközölnie.
E megújító munka folyamán bronz emléktáblát talált, amelybe különböző fontos neveket és
adatokat véstek. Amikor ezt a táblát alkalma
sabb helyre akarta áthelyezni, s ezért kihúzta a
belőle kiálló szeget, a falnak egy darabja is le
esett, így – N.N. nagy örömére váratlanul elő
tűnt egy ajtó. C.R.C. azaz Rózsakereszt Krisztián
sírboltjának ajtaja. Ezen az ajtón nagy betűkkel
ez állt: „Százhúsz év múlva megnyílok.”
Ebből a rövid kis elbeszélésből azt látjuk, hogy
ha sírtemplom nem is ment feledésbe, mint
birtok teljesen elveszett. Köréje is, föléje is építkeztek, és a rózsakeresztet követni akaró testvérek még csak nem is sejtették, milyen irányban
is kereshetnék.
Mint gnosztikusan fogékonyak, akik a hívást
meg tudták hallani, és reagálni is akartak, minden tekintetben készek voltak és erre irányul
tak. Egyébként azonban tudatlanok voltak
mindaddig, míg a nagy csoda meg nem történt
életükben, és meg nem találták egy sírtemp
Kép forrása: Pinterest
lomban atyjuk, Rózsakereszt Krisztián testvér
szép, nemes és sértetlen testét teljes díszruhában, amely oly szép és tökéletes
volt, hogy a legmerészebb elképzeléseiket is felülmúlta.
Talán megértjük, hogy ez a csodás, régi, mesének tűnő történet valójában
mindannyiunk modern tapasztalata. Hiszen, lehetségesnek tartotta volna
valamelyikünk is, hogy a régi testvérekhez hasonlóan mi is beléphetünk
Rózsakereszt Krisztián sírboltjába, a régiekkel egyforma csoport tagjaként?!
Rózsakereszt Krisztián sírtemploma teljesen elkészített, hétszeres mágneses
tér, egy új életterület. Aki belép ebbe az új térbe, az többek között ott találja
C.R.C. testvér testét teljes díszben, és sértetlen állapotban. Ez azt jelenti, hogy
ebben a sírtemplomban, amelybe beléphetünk, a legkisebb részletekig megtaláljuk az új ember prototípusát, amelyet ezen az új mágneses testen belül a
minden tanuló szívébe elvetett Jézus-mag alapján fel lehet, és fel kell építeni.
Tudatosság és csoportegység
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Világos, hogy minden tanuló, aki felvétetett a mágneses testbe, újra-született: meg
született Istentől, a Gnózistól, az üdvösség
új testében. Belőle és benne most valami
nek meg kell halnia. Az egész, régi természetállapotnak el kell pusztulnia, vagyis
Jézusban, az Úrban, alá kell hanyatlania,
hogy ugyanakkor a Szent Szellemből az új
ember szerint újjászülethessen. Micsoda
páratlan előjog, hogy a legpompásabb ka
rácsonyi ajándékot kaphatja, amit emberfia egyáltalán magáénak mondhat, hogy
cso
portkapcsolatban a modern Szellemi
Iskolában a többiekkel együtt lehet az élő
Krisztus-testben, és itt élhesse meg a megszabadulást!
A Gnózis alapvető érintése által a pozitívan reagálni akarókban egy erő szabadul
fel. Ez az erő a Szent Szellem első kitöltése,
kiárasztása, a Vigasztaló első megjelenése.
Itt egy vérbirtokról, egy lélekképességről
van szó, amellyel személytelen szeretettel
a a halandó lelket megajándékozták, hogy
véghez vihesse a lélek újjászületését. Itt
ugyanarról a képességről van szó, amelyet az evangéliumi hír szerint Mária ka
pott ajándékba. Azt mondják, hogy „beár
nyékolta őt a Szent Szellem”, hogy tőle
megszülethessen a gyermek Jézus. Kapott
egy erőt az élet megújítására, és amikor ez
a születés valóra vált, földöntúli világosság
jelent meg. Áldásként szállt az éjszakai térségekre, és ugyanakkor angyalok éneke
csendült fel isteni szimfóniaként: megmutatkozott az elsődleges képesség, az első
isteni ajándék világossággal és hanggal.
Az üdv új testében a csoporthoz tartozókat
mind abba a helyzetbe hozzák, hogy megvalósítsák az újjászületés képességét, hogy
az ő lelkükben is bizonyíthassa magát a
földöntúli, megújító világosság. Ha helyes
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irányulással megyünk e gyönyörű karácsonyéj elé, akkor a mi számunkra is
megnyílik C.R.C. sírtemplomának ajtaja. Az ajtó felett a felirattal: „Százhúsz
év múlva megnyitnak”.
Ezt a következőképpen kell érteni: „Az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem nevében harminc év után, harminc évi állhatatos küzdelem és munka után megnyitnak e Háromság erejében; harminc év után a küzdő, új csoport beléphet
a Gnózis elő, mágneses testébe”.
A mi harminc évünk beteljesedett. Az előkészület műve végbement. Most
megkezdődhet az örök karácsony ünnepe.
Minden tévedés és félreértés elkerülése végett nyomatékosan utalnunk kell
arra, hogy a Szent Szellem-hatás semmilyen körülmények között sem érint
meg olyan embert, aki nem tudatosan tanulója egy transzfigurisztikus Szellemi Iskolának. Általános értelemben az emberiséghez az ébresztő, hívó su
gárzás megy, sohasem a megragadó, támadó sugárzás. Mihelyt azonban vala
ki belép a Szellemi Iskolába, mihelyt bemerészkedik C.R.C. sírtemplomába,
azonnal megtámadja annak legbensőbb lényét, a lélekállapotát. Csakis azt az
embert fogadják be ebbe a folyamatba, aki tudja, hogy mit tesz, aki felelőssége
teljes tudatában lép be C.R.C. sírtemplomába, de csakis akkor, ha tudatosan
annak a csoportnak, annak a közösségnek a tagja akar lenni, amely egy gnosz
tikus-mágneses test birtokában van, amely test hatalmas mágneses áramlatok transzmutáló állomásaként szolgálhat és
szolgál is, és amelyből minden résztvevő megkapja amire szüksége van!
Ez egy pompás megszabadító rendszer, és természettudományosan és egészségügyileg is
teljesen jogos: ez egy biztosítás, amely mindenféle balesetnek elejét veszi. Aki a mindennapi
életben meggondolatlan, az is veszélyezteti
magát. Ha egy forróvizes fazekat oly ügyetlenül
vesz le a tűzhelyről, hogy a kezére-lábára locscsan a forró víz, akkor, ugye, megégeti magát?
Így égetheti meg magát az Iskola mágneses világosságánál is, ha meggondolatlanul áll eléje
anélkül, hogy hívásának és feltételeinek komoly fáradozással eleget akarna tenni.
A csoportegység és a mágneses test hatalmas mágneses erők transzformáló állomása,
s ebből az erőforrásból minden tanuló megkapja amire szüksége van. Több biztonságra
nincs szüksége. Csak azt várják el tőle, hogy
tudja, mit cselekszik.
Kép forrása: Pinterest
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DVD AJÁNLÓ

<< Előző cikk

UTAZÁS A VÁRATLANBA DVD
Fama Fraternitatis
Rózsakeresztes – Kiáltványok 1614 – 2014
Az ember útja – utazás a Váratlanba?
Hogyan találjuk meg valaminek az értelmét és irányát, hogyan
találunk rá az iránytűre? Napjainkban világossá válik, hogy a tudományba és technikába vetett hit nem elegendő.
400 évvel ezelőtt, 1614-ben, egy kis írás jelent meg: a Fama Fraternitatis, melyet tübingeni tudósok egy baráti köre (Tobias Hess, Johann
Valentin Andreae és mások) fogalmazott meg, mely egy olyan ember (Christian Rosenkreuz) útját írja le, aki a tudás, hit és művészi
tevékenység szintézisére törekszik – és eközben eljut legbelső önvalójához.

Megvásárolható: http://aquariuskincsei.hu/termek/utazas-varatlanba-dvd/
bemutató részlet: https://www.youtube.com/watch?v=yO9a-K0oYUU&feature=youtu.be
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KÖNYVAJÁNLÓ

A VILÁG ÚTVESZTŐJE
ÉS A SZÍV PARADICSOMA

|

Comenius
Térj vissza, ahonnan jöttél, a szíved hajlékába,
és zárd be az ajtót magad mögött.”
azaz
világos magyarázata annak, hogy ezen a világon
és minden dolgaiban egyéb sincs, mint tévelygés és
tántorgás, tülekedés és törtetés, csalárdság és álnokság, nyomorúság és bánat, s a vége mindennek csömör
és csüggedés; de hogy aki visszavonul szíve hajlékába,
s ott egyedül az Úristennel lakozik, az megtalálja az
igazi, a tökéletes lelki békét és boldogságot.
Bővebb információ  és vásárlási lehetőség itt:
http://aquariuskincsei.hu/termek/comenius-vilag-utvesztoje-es-sziv-paradicsoma/

A ZÖLD ARC

|

Gustav Meyrink
„Mikor láthatatlan önvalód megjelenik számodra, arról ismerheted föl, hogy árnyékot vet. Korábban én sem
tudtam, ki vagyok valójában, míg saját testemet mint
árnyékot láttam. Be fog köszönteni az az idő, mikor az
emberiség világító árnyékokat fog a Földre vetni, nem
pedig fekete szégyenfoltokat, mint mind mostanáig, az
égen pedig új csillagok fognak megjelenni. Te is járulj
hozzá ahhoz, hogy fény keletkezzék.”

A könyv megvásárolható az Aquarius Alapítvány honlapján:
http://aquariuskincsei.hu/termek/gustav-meyrink-zold-arc/
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Az emberért végzett
munkánk nehéz ugyan,
Urunkéhoz képest csekély,
mert Ő szeretettel
magát áldozza,
fájdalmát így ez sokszorozza.
Nem panaszkodom hát,
folytatom a munkát,
dolgozom nap mint nap így tovább.
38.T.É. részlet

