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Tetoválások, piercingek és egyéb eljárások arra, hogy az ember felhívja magára a figyelmet,
hogy különlegességét hangsúlyozza. Az ember tudatlansága mellett felfuvalkodottsága is
olyan nagy, hogy nem is tudja, mit cselekszik, amikor ilyen testi kiegészítőket vesz magához.
Ezek a dolgok az emberben a sötétség (félelem, hiányérzet) erejét erősítik.

Az embert, mint minden létezőt három erő irányítja. Isten helyes ismerete, illetve a tiszta és
helyes öntudat ereje emeli a lelket és szabaddá teszi, biztosítja a boldogság feltétel nélküli
megélését. A vonzás és mozgékonyság ereje sötét aspektus, akkor van jelen az emberben, ha
nem elégedett, azaz nem boldog. Ezek a hiányérzetek és vágyak, amelyek arra sarkalják az
embert, hogy megszerezze azt, amiben a teljességét reméli. A kötöttség sötét ereje pedig a
félelem, illetve a tagadás aspektusait rejti. Az utóbbi két sötét aspektus mindig kéz a kézben
jár. Ha az egyik jelen van, jelen van a másik is. A magyarázat egyszerű. A félelemben mindig
megjelenik a vágy a teljesség visszaszerzésére, a vágyban pedig olyan mértékben beszűkül az
ember tudata a vágy beteljesítésére, megtartására, hogy automatikus megjelenik a félelem is:
mi lesz, ha nem érem el a vágyat? Mi lesz, ha elveszítem vonzódásom tárgyát.

Ez a bevezető azért kellett, hogy megértsd a mondanivalómat. A tetoválás, a piercing és
egyéb testdíszek a vonzások-félelmek eredménye. Az alkalmazza, aki nem fogadja el önmagát
olyannak, amilyen, és akinek vágya van arra, hogy különleges módszerekkel hívja magára a
figyelmet. A félelmek lehetnek a szexualitástól félelmek (fajfenntartási félelmek), vagy az el
nem fogadástól lehet félelem. Az egyik a másik pár figyelmét akarja megszerezni, a másik
pedig az emberekét általában. Az ilyen emberek maguk is sötét tudatúak, ami erős önzési
hajlamokat mutat. Vigyázz! A fenti kép csak illusztráció... a kevesebb festés és piercing is
sötétséget rejt.
„Ama napon eltávolítja az Úr az ő lábaik zengő ékességét, a napocskákat és holdacskákat, A
fülönfüggőket, a karpereceket és a fátyolokat, a pártákat, a lábláncokat, az öveket, a jó
illattartókat és az ereklyéket, a gyűrűket és az orrpereceket …”/Ezs. 3.19/. Így szól a törvény.
Értsd pontosan! Aki nem fogadja el önmagát, aki saját díszítését fontosabbnak tartja az
igazság keresésénél, az megaláztatik. Szégyene nagyobb lesz, mint az az álszépség, amit a
sok testdísz által nyert. A szépség nem divat, nem kiegészítő tárgyak és testfestések
függvénye. Minden test szép, amit Isten teremtett, de ez csak az tudja észrevenni, felismerni,
aki valójában keresi az igazságot. Ez az írás nem azokért íródott, akik tudatlanul és hitetlenül
megtévesztenek, hanem azokért, akik nem ismerték fel a megtévesztést. Hívő embernek nincs
szüksége efféle varázsszerekre! Hívő embernek Isten ad párkapcsolatot és Isten dicsőíti meg
őt a hitetlenek előtt. Ha elfogadod testedet olyannak, amilyen az olyan mintha a benned lévő
Istent fogadnád el, ha pedig el akarod rejteni magad, olyan, mintha az igazságot akarnád
elrejteni. Légy természetesen szép, ne a hitetleneknek és ördögfajzatoknak akarj megfelelni,
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hanem az igazságnak és a szeretetnek. Ez ad neked megbecsülést Istenben.
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