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Naponta találkozom olyan reklámokkal az utcák plakátjain, a kirakatokban, a médiában,
amelyek különböző hajfestési technikákat ajánlanak a szépülés érdekében. Természetesen
sokan hódolnak az efféle –látszólag ártalmatlannak tűnő- technológiának, így komoly üzlet a
hajfestékek gyártása, illetve maga a hajfestés is. Az isteni tanítások szerint a feltűnésből és el
nem fogadásból festett haj az ember sötét aspektusait erősíti.

Amikor az ember tévútra téved, mindig vannak olyan mondásai, amelyekkel kimenti magát és
a többiek szeretetre való törekvését kihasználva világosságnak tünteti fel a benne lévő
sötétséget. Ilyen például: „a világ nem fehér, vagy fekete, hanem igen is színes”, vagy a
„különbözőek vagyunk”. Ezzel egyet is értek, pont az ilyen embereknek nem szólnak a cikkeim,
hanem azoknak az Istenhívő, Istenfélő embereknek szól, akiket az ilyen emberek tévesztettek
meg, az ilyen emberek ültettek szívükbe félelmet.

Van ember, aki feltűnése által akar energiát rabolni a többi embertől, ő a szeretet koldusa,
akinek nincs más eszköz a kezében, hogy mások ráfigyeljenek. Az ilyen ember
természetellenes színekkel, csíkokkal tarkítja haját, illetve hajviselete is lázadó jellegű. Tudd,
hogy ők lelki szegények, és egyben tolvajok is. Bár erősnek és másnak akarnak mutatkozni,
azonban legbelül gyengék és átlagosak, erkölcsi értékeik legfeljebb az erkölcsi címszavak
pufogtatásában merül ki. Érzelmileg is szélsőségek jellemzik őket, amíg vágyaik teljesülnek
kedvesnek, vagy határozottnak mutatkoznak, amikor valaki megsérti őket, átbillennek a másik
szélsőségbe: hisztisek, vagy közönyösek lesznek.
A hajfestő emberek egy része önmagát nem fogadja el. Van, aki korán őszül, azért kényszerül
festeni a hajdíszét. Persze, kevés ember tudja, hogy a korai őszülés az ember lázadó
hajlamának eredménye. A tudatot megváltoztatni nehéz és időigényes munka, ezért könnyebb
egy hajfestéssel eltakarni azt, mi nem szimpatikus, így egy pár tízperces művelet hetekre
megoldja a problémát. Persze, ha az emberek ismernék a természetet, és azt is tudnák, hogy
pl.: az őszülés a bölcsesség, a kreativitás jele is lehet, hiszen ezek a jelei az emberben rejlő
harmonikus tetterőnek. Minden bölcsesség szerint, amikor az ember másnak akar
mutatkozni, mint aki valójában, az az ember kettősségben van, és a sötét aspektusait erősíti. A
feltűnési vágy a mozgékony, de sötét aspektusát, míg az önmaga el nem fogadása a kötöttség
nehézkes, de szintén sötét aspektusát. A világosság aspektusa addig fel nem derenghet, amíg
az ember mások figyelméért küzd, illetve fél mások el nem fogadásától.
Aki Istenhívőnek gondolja magát, gondoljon arra is, hogy mit tanított Isten a testet ékesítő
dolgokról. Aki a testet ékesíti, az a testnek él, aki pedig a lelket, az lélek szerint él. Ha lélek
szerint élsz, nem kell aggódnod, hogy nem fognak szeretni, ha pedig test szerint, akkor egész
életedben kiszolgáltatott leszel saját félelmednek és az ördög bevégzi rajtad céljait. Aki
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azonban a lélek szerint ékesíti magát és Istenbe vetett hite erős, nem a testbe vetetett vágya,
az még itt a földön is megérzi, hogy vele van az Úr.
Egy ősz hajú ember is szép, aki más mond, az biztosan az ördög által mondja, meg se
hallgasd. Isten teremtette az ember szőkének, barnának és vörösnek, Isten alakítja őket ősszé
is. Ha ezt megérted, akkor azt is megérted, hogy nem elfedni kell azt, amit Isten alkotott, hanem
büszkén viselni.
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