A Fizikai Lét Tetraédere és a Spirituális Fantáziavilág
Mit nevezünk fantáziavilágnak? Azt, amikor olyan helyzetbe képzeljük magunkat, mely nem egyeztethető
össze jelenlegi életünkkel. Nagyon kényelmesek, tetszetősek, mert kikapcsolják elménket és elterelik a figyelmet
mindennapjainkról és a hozzá kapcsolódó feladatainkról (problémáinkról). Ennek természetesen van előnyös
oldala, mert minden ilyen állapot pihenést jelenthet fizikai testünknek, elménknek – viszont van több árnyoldala
is, melyekre oda kell figyelnünk.
Ha sokat „tartózkodunk” ebben az állapotban, elérhetjük, hogy elménk nem tud különbséget tenni a két
létállapot között. Teljesen valóságosnak tekinti mindegyiket, de a fizikai létezésünk számára csak az egyik
használható, élhető. A megtévesztés akár végzetes is lehet, ha nem sikerül időben meghúznunk a határvonalat a
valóság és a fantázia között. Kell az elmélkedés, kell a kikapcsolás, kell a meditáció, mert alapvető lételeme
biológiánknak, regenerálódásunknak, de mindig tudatosnak kell lennünk fizikai világunkra és az abban betöltött
szerepünkre. Az egyensúly fontos tényezője a spirituális fejlődésünknek. Spirituális, ezoterikus létezésünk nem
jelenti a valóságunk eldobását, félretolását.
A spirituális ember nem fantáziál, nem keres pótmegoldásokat élete nehéz korszakaira, helyzeteire. A
spirituális ember teljesen tisztában van önmagával, az életével, a kihívásaival és ezt támogatja meg a magasabb
tudatossággal. Nem keres és nem vár valakire, aki majd megoldja helyette, hanem teszi a dolgát, tanul és
elsősorban önmagában keresi a megoldást. Ha elakad, TANÁCSOT kér – mert TANÁCSOT kérni és adni szabad.
Ha jól megvizsgáljuk, a spirituális fantázia világában nagy többségben azok keresnek menedéket, akik:
1. nem AKARNAK a saját életük felelősei lenni
2. elkeseredettek és nem találják a megoldásokat.
3. ismertségre, elismertségre vágynak és hirdetik az ellenőrizhetetlen, nem hétköznapi „tudományukat”
4. irigységből, „ezt én is tudom”-ból az emberek fölé próbálják helyezni, többnek mutatni magukat, mint
akik.
5. pénzkereseti lehetőséget látnak benne, mert az emberek jól érzik magukat benne és elhiszik (amíg rá
nem jönnek, hogy nem segít az életük megoldásában)
6. útkeresők, tapasztalat nélkül.
Mindegyiknek megvan a maga nehézsége. De a lényeg mindig az EGYENSÚLYON van, a világunk, a
működésünk egyensúlyán. Gaia átadta a Fizikai Lét Tetraéder-ét, melyen jól megfigyelhető ez az egyensúly. A
tetraéder egyenlő oldalú háromszögekből (4db) álló test. És ezen van a hangsúly: MINDIG EGYENLŐ
OLDALÚNAK KELL MARADNIA, hogy megmaradjon az egyensúly.
A spirituális fantáziavilág felborítja ezt az egyensúlyt - de ugyanez a helyzet akkor is, ha valaki „leragad”
a fizikai világban. Törekednünk kell arra, hogy mindegyik tényező (sarokpont) a megfelelő mértékben legyen
része az életünknek, hiszen itt élünk Gaia testén, a fizikai univerzumban a Tiszta Élet, egy élhetőbb világ felé
vezető hatalmas lépés megtételének lehetőségével.

