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Az ember - bár látszólag- különbözik-, igen hasonlít egy fára. Nem csak abban, hogy a
legalsóbb ösztönök (létfenntartás, fajfenntartás) azonos céllal működnek, hanem abban is, hogy
az emberben van két rejtett fa, amely fenntartó folyamatait nézve gyakorlatilag megegyezik egy
igazi fáéval. Az élet- és a halál fájának sok titkáról meséltem már ezen a portálon, most inkább
az összefüggésekre fektetném hangsúlyt.

Az ember teljességének, egyben az elszakítottság érzetének a titka is a gyökereiben rejlik. A
gyökere nem más, mint a sokak által emlegetett ősbizalom, amelyet én létbizalomnak nevezek,
mert nem a régisége a lényeg, hanem a kiterjedtsége. A létbizalom határozza meg a létezéshez
való kapcsolatunkat, amely egyben igen komoly kérdéseket feszeget. Ezt a gyökerünket a
szülőktől hozzuk magunkkal, így ezt a bizalmat árnyékolja be az eredendő bűn.

A létbizalom legfőbb kérdése az élet és a halál, ebből a kérdéskörből sok minden következik.
- Akinek
nincs teljes hite az örökkévalóságban, az fél a haláltól.
- Aki nem
rendelkezik teljes létbizalommal, az fél a haláltól, vagy fél az élettől.
Ez
mindenféle félelem alapja
- Akinek
létbiztonsági félelmei adódnak, annak kompenzálásként ezzel együtt ún.
létszomja (vágya) is akad, ez a létszomj tartja itt az embert az anyagi világban. Ez mindenféle
vágy alapja.
- A
létszomj és a létbiztonsági félelem együtt alkotják az elválasztottság érzetét, az ún.
ego-t.
Ez mindenféle illúzió alapja.
- Az egó
korlátoltsága analóg a test korlátoltságával

A létszomj hét fő vágyban, míg a létbiztonsági félelem hét fő félelemben ölt testet. Ezekről a
portálon részletesen írtunk már korábban.

Ahogy a fa nem csak a gyökerén keresztül táplálkozik, úgy az ember sem így él. A gyökerek
által felszívott mintákat az emberi tudat képes megváltoztatni. Ahogy a fának fényre van
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szüksége, az embernek ez a fény a helyes felismeréseiben rejlik. Az élete során megszerzett
tudás (tudat) nagyban befolyásolhatja a gyökerek által meghatározott sorsot.

A hit az, amely minden szinten képes megszüntetni a vágyak és a félelmek okozta polaritást.
Ezt hívjuk aranyközépútnak, amelyről szintén írtunk már a portálon. Nevezhetjük még az
erkölcs útjának, vagy Isteni útnak is. Ebből következik, hogy
- ahány
fajta félelem létezik az életben, mindegyikre kell lennie az emberben
helyes hitnek, amely:
- megszünteti
az adott félelmet.
- nem
hoz létre újabb félelmet.

egy

- Az ember
helyes hiteire például a „Válaszok” című cikkben olvashatsz, de bármelyik
szentírás is alkalmas arra, hogy meríts magadnak olyan igaznak tartott
elveket, amely elűzi
a félelmeidet.
- Amikor
megszűnik a félelem, nincs szükség kompenzálásra, így megszűnik a létszomj
is, azaz a vágy.
- A
létszomj és félelem nélkül újra feléled az ősbizalom, az ember felszabadul testi
rabságából.

Az életnek és a halálnak fáján kívül tehát van egy harmadik fa is. A tudásnak a fája. Csak az az
ember szabadulhat a kötöttségei alól, akinek helyes tudása van az életről, és a halálról, illetve
azok minden szintjéről. Ahogy az első emberpárt a helytelen tudás megszerzése vitte a bűnbe,
úgy az utolsót a helyes tudás szabadítja fel alóla. Ebbe beleértem a megváltás misztériumát is.

Mit szeretnék neked átadni? A halálnak fája a halált a gyökereiben hordozza. Keresd a hitedet
az örökkévalóságban, mert ha a halálfájának gyökerét élettel ojtod be, akkor az az életfájává
fejlődik. Az életfáján nem a vágyak és a félelmek teremnek, hanem erkölcs. a bizalom, a hűség,
a bátorság, az erő, a kreativitás, a szeretet, az igazság és a felelősség. Persze, sorolhatnám
ezeket a végtelenségig, azonban azt szeretném, ha egyet megjegyeznél: Ezeket nem éred el
erővel, hanem csak akkor, ha megszerzed a hitet, amely kifejleszti őket.

Sokan, nagyon sokan keresik a saját útjukat. Sokan megtévesztettek lettek, mert olyan
tudásban szereztek látszólagos békét, amely nem erősítette meg őket erkölcsben, hanem
játékszert kaptak az ördögtől, hogy az élet ellenében tevékenykedjenek.
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Isten és Jézus is a test alóli felszabadulásra hívta el népét, azonban ezt az utat ma igen
kevesen követik. Én azt ajánlom neked, ha Istenhívő vagy, hogy ismerd meg magadban a halál
fáját. Igaz rájössz, milyen bűnös vagy és hirtelen a mélységekben találod magadat. Azonban
ezután van lehetőséged megismerni az életfáját is, abból, amit belőle eddig megvalósítottál, az
vagy te, illetve az a benned lévő élet, az összes többi csak illúzió. Utadon, ha segítségül hívod
az Istent, meglátod, milyen gyorsan segít. Mindenkinek segít, aki a szabadulás mellett kötelezte
el magát. Az átmenethez szükséged lesz a tudás fájára, azonban ezt portálon megszerezheted
ingyen.
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