
 
Január 15-16: 

Haladó tanfolyam MISKOLCON  

I. 

A Karma Tanának HIÁNYZÓ láncszeme                    
(=a Teológiából tudatosan törölt ismeret!),                                                  

vagy                                                                                                             

a Karma, mint az energiák titka,                                                   

az adósság, amelyet visszatérítened kell…de kinek?                                   

Ki ellenőrzi igazán a sorsát?  

            (Szakrális Hermetikus Tudás)  
        
                                            

                                                                                                                            

 
                                   

    JULIUS FIRMICUS MATERNUS okkult kinyilatkoztatása az 
emberről, amely Szakrális forrása Ábrahámhoz és 
Aszklépioszhoz emelkedik fel; 

    A Világegyetem 7 Irányítója, vagyis honnan származik az ember  
„veleszületett” karmikus változékonysága?    

    A negatív Karma, mint az adósság és ezen titokzatos igazi 
recipiensei, a tény, amely nélkül nincs előrehaladás – az okkult 
kulcs-tudás a Mindent Tudó Triszmegisztosz szerint! 

    A Tejút titka;  

    Az okkult Makroproszopusz és a mikroprosopus;  

    A terhesség 9 szakrális hónapja és a születendő ember 
rekapitulációja; 

        A 8. hónap különleges Ezoterikus tudása;   

         A 7 hónapos gyermek születése; 

 
 



 

 A Gnosztikus 9 Kisebb Misztérium és az élet adása az 
Akaraton át (pl. Jézus születése), vagy „saját fizikai test 
leülepítése a meditáción át” jógik által;  

 Ők irányítják a világot a sorsunkon keresztül, az emberben 
létező Velük való hasonlóságok következtében;  Mikor veszítik 
el a világ Régensei hatalmukat az ember fölött? Kulcs-tudás!  

 A Megváltás valóságos metafizikai Igazsága a létező dogma 
helyett.  

II. 

Az Istenek titokzatos Okkult Harcművészete,                                                       
amelyben a hajlékony ész ellenáll és legyőzi                                                     

az óriás izomzat és az agresszió hatalmas erejét.                                                                           
Ezen művészet mentális leckéi.  

                                                                                                          
 

A Nem-ellenállás Doktrínájának életet adó valósága                                      

az általánosan elfogadott és azonban elferdített,                                                            

ön-romboló értelmezés ellen! 

 

 A nem-ellenállás Doktrína, amelynek semmi                                       
köze nincs a szenvedéshez vagy mazochizmushoz;                                  

 A fejlett hajthatatlan Intellektus és … a vereség vagy a kudarc 
tragédiája!                                           

 A fizikai test birtoklásának művészete, mint a szigorú 
rendszeres gyakorlás és a helyes okkult tudás eredménye;  

Az Isteni harcművészet, amely minden fajta agressziótól, 
dühtől és következményként negatív Karmától megfosztott, … 
és  amelyben az erőszakos ellenfél maga veri meg saját magát!  

     A harcművészet, mint komoly Okkult tudomány: a 
Kiválasztottak szűk körének tagjai képesek a halottat életre 
kelteni speciális titkos manipulációkon át; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A                  Harcművészet MENTÁLIS leckéi                              
                                      saját negatív gondolkodása ellen  

    A negatív gondolkodása, mint az Ön saját agresszív ellenfele! 

    Az egyik fizikai teszt, amellyel meghatározhatja a kudarcok 
ellenállásának veleszületett képességét;  

    Az egyik legfőbb szabály: NEM  ALÁBECSÜLNI SENKIT… 
beleértve saját magát – fontos értelmezés 

    Hagyja abba az önkritizálást! Ez káros! A kritizálás egyetlen 
egy típusa, amely megengedett és hasznos; 

    A rögeszmék származása és ezekkel való munkának helyes 
taktikája; 

    Az élet „fekete”, boldogtalan szakasza, amely „nem szűnik 
meg”;  

 

 

 

    Az „Ajtó nyitásának” elve és az Irány változás; 
        A gondolkodás fixált típusának oka;  

     „A technika az erőnél hatalmasabb”- elve,                    
a   Mentális munkában is nagyon aktuális: 
miből áll? 

      A legfőbb szabály „sine qua non”, amely                                       
          az egésznek hatóereje. 

 

A Nagy Filozófus Igazság 
és használata a Harc művészetben 

Senki sem képes másnak nagyobb kárt okozni,                              
mint a (tájékozatlan) ember saját magának! 

Ha támad, akkor a legjobb védelem ellene –                                                
engedni, hogy saját veresége okává váljon.  

A tanítvány kérdezte Tanítóját: 
„Sokáig kell várni a jóvá változtatást?” 

„Igen,” – mondta Tanító, - 
„ha várni, akkor sokáig”. 

 



 
    

                      III. 

                     A MEGÉRTÉS  
                     Ezoterikus értékfelettije                                                                                                                                         

                     és                                                        
                      a szakadatlan   Előrehaladás. 

                      „Mert sokan               vannak az meghívottak,  

                    de kevesen                          a választottak.”                                      

                                

      Az antik világ Filozófusai, mint „Kiválasztotak faja” (de miért?) 
és az a szakadék, amely elválasztja Őket a megmaradó 
emberiségtől, – miért fontos nekünk ez épp jelenleg?!  

    Nincs spontán spirituális metamorfózis ott, ahol várni szoktak: 
a várható változás - az illúzió, az elferdített tudás, amely 
értéktelenné teheti a teljes életet;  

      Az ősi beavatott Mesterek speciális spirituális kísérletei, 
amelyek a világok közötti átjárást célozták meg, és ezek tovább 
adását (nem keresték sem a dicsőséget, sem a pénzt, - csak a 

Valóságot vágyták!); 

 Plutarchosz : „A láthatatlan világ megtagadja a méltatlanok 
hozzáférését”, de ki a méltatlan?  

     A gonosz Solai Arideus csodálatos esete; 

     Az élet fizikai fölötti titkának kinyilatkoztatása, és az életbeni  
foglalkozással való összefüggése - Prochlos (a Neo-platoni Iskola) 
szerint; 

     Az Értékek új koncepciója, mint a világok 
közötti legalább egy átjárás utáni 
nélkülözhetetlen és természetes eredmény! 
Szoros konkrét hiteles tanúsítás az 

Előrehaladásra vágyók számára!    


