Mindennek elrontója: a Lilith

Kozma Szilárd asztrológus felfedezése és leírása a mindannyiunkban ott bújkáló Lilith-ről:

“A Lilith az első, teremtés előtti ősjelenség: az Abszolútum sóvárgása egy, az abszolút
létállapottól különböző, attól eltérő állapotra, sóvárgás valamilyen más állapotra, mind az
abszolút állapot, más élményre - élményekre, mint amilyen a statikus (mozdulatlan, nem
teremtő, nem dinamikus) abszolút állapotban adott.

A Lilith a statikus, nem aktív Abszolútum ősvágya az abszolút állapoton kívüli, az abszolúttól
eltérő dinamikus állapotra: Ő a sejtelemes, nem indokolt de nem is indokolatlan, ősi sóvárgás
valami határozatlan és homályos “más-állapotra”, mint ami az abszolút állapot.
Ezért a Lilith a mindenkiben létező, mindig valami másra, az adottól eltérő állapotra, élményre
és helyzetre való vágyakozás. A Lilith a másállapotra, más helyzetre, az új és más élményre
való örök és öncélú sóvár szomjazás. A Lilit tehát az első és soha el nem múló vágy, az első
csillapíthatatlan abszolút kívánság olyan élményre és tapasztalatra, ami nem adott. A Lilith az
Abszolútumban állandóan jelenlevő, soha ki nem elégülő és ki nem egyenlítődő, mindig az
adottól eltérő élményre - élményekre való sóvárgás, mindig és állandóan valami mást kívánó,
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mást kereső, önkéntelen és öntudatlan, Isteni és Egyetemes őssóvárgás, vagyis az a negatív
(abszolút állapot -ellenes) első őserő, ami az Abszolútumban folyamatosan zavart és
feszültséget (káoszt) kelt és eredményez.
A Lilith által, a Lilith miatt kénytelen az Abszolútum elhagyni az abszolút nyugalmi állapotát, a
statikus - nem cselekvő állapotát, és dinamikussá válni. Az első dinamikus mozzanat a Lilith
elfojtása, a sóvárgás visszaszorítása, ami viszont kudarcba fullad, mivel a Lilith abszolút belső
erő, tehát a lényege szerint abszolút. Az ELFOJTÁS, A MEGSZÜNTETÉSRE VALÓ
TÖREKVÉS eredménye tehát nem csak, hogy kudarc, hanem az abszolút haragot is kiváltja.
Azt a teremtés legalján levő, teremtés előtti létállapotot, amit a keresztény misztika Isten
Haragja nevű állapotnak, illetve "A lélek sötét éjszakája" nevű állapotnak nevez. (Keresztes
Szent János, Jakob Böhme és Hamvas Béla. Lásd utóbbinak a Titkos jegyzőkönyv és Egy
csepp a kárhozatból, Patmosz III, és Az ősök nagy csarnoka c. műveit.) Ezeknek, a
MEGSZÜNTETHETETLEN(!), rettentő ősállapotoknak: a Káosznak, amely terjedő, negatív
őserejével veszélyezteti az abszolút létet, valamint az Abszolútumnak a saját maga (A
Lilith-sóvárgása) ellen irányuló ősharagnak az ellensúlyozására és kiegyenlítésére válik az
Abszolútum Teremtővé, az által, hogy megértvén a Lilith belső, abszolút okát, átvilágítja
önmagát és az elfojtás átváltozik abszolút Fénnyé. A rettenetes harag viszont átváltozik
áldozattá: odaadássá, Szeretetté.
Így menti meg a Létet az Abszolútum azáltal, hogy Teremtővé: Fénnyé és Szeretetté, éber
kiáradássá, odaadássá, termékeny melegséggé változik és a teremtésben egyszerre
megosztja és megsokszorozza magát. A teremtésben ugyanis lehetővé válik a Lilith által keltett
feszültségek és egymás ellen irányuló abszolút (teremtőivé változtatott) erők kiegyenlítése és
így, az őshagyomány által Lilith-nek nevezett sóvárgás által megbontott egység helyreállítása,
az Abszolútum megmentése, megváltása, - megváltódása.
A Lilith tehát nem a teremtés oka, mivel a teremtés oka, célja és rendeltetése a megváltás,
vagyis a Lilith által megzavart és megszakított abszolút egységnek a helyreállítása. A Lilith
tehát nem a teremtés igazi oka, hanem a megváltás elérése, a rend és a nyugalom, illetve az
egység helyreállítása a teremtés oka, célja és rendeltetése, de, mivel eredetileg ő bontja meg
az egységet, a Lilith a megváltást szükségessé tevő ok és így, ezáltal, ő a teremtést
'kiprovokáló", örök és változatlan negatív ősok.
Mint Istennek a teremésre vonatkozó első Ideája (- Ádám Kadmon), az ember, születésétől
fogva, alaptermészetében, elsődleges tulajdonságként magában hordja a Lilith gyűjtőnéven
ismert ősjelenséget. Ez a bennünk is jelenlevő őssóvárgás az elsődleges és rejtett oka minden
szerelmi, illetve párkapcsolati krízisnek. “Létezik itt valami mindennél erősebb szomjúság, amit
soha senki nem itatott meg.” (Pilinszky János)
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Forrás: http://www.asztrologosz.com/viewtopic.php?f=24&t=329 , ahol bővebb leírást is
találhatnak az érdeklődők. (Itt hírlevélre is fel lehet iratkozni a regisztrációval)
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