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Odkryłem, że najlepszym sposobem, aby zrozumieć cokolwiek, należy użyć prawa analogii, znajdującego się w
hermetycznych zasadach. „Ja” jest reprezentowana przez zasadę Solarną, Słońce, które jest przejawem żywiołu
ognia. Właściwości ognia to światło, ciepło i ekspansja. Należy wziąć pod uwagę rozszerzenie, ekspansję –
zawsze się rozwijamy ze względu na ego, każde z nas w jakiś sposób chce być czymś, kimś więcej niż tym
czym jest teraz, czy to lepiej wyglądać, być zdrowszymi, , mieć więcej pieniędzy, więcej wiedzy, więcej duchowej
mocy lub cokolwiek.
Są oczywiście dwie strony wszystkiego w stworzeniu – istnieją negatywne przejawy tej samej własności żywiołu
ognia, takie jak zazdrość i zawiść. Mówię ujemne, lecz nie w sensie moralistycznym, ale w kategoriach
dualizmu, jako że pozytywne i negatywne strony są we wszystkim.

Zawiść jest skrajnym przeciwieństwem tego samego pragnienia bycia kimś więcej lub bardziej niż się jest uczucie jak gdyby nie było się tak dobrym, jak by się chciało / jak ktoś inny. Nigdy nie należy potępiać i osądzać
się za jakąkolwiek z waszych emocji, powinniście zawsze być w stanie znaleźć zdrowe ujście dla nich.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie negatywne przejawy żywiołów mogą być zrównoważone przez
pozytywne cechy żywiołów przeciwległych. Na przykład, negatywna cecha żywiołu ognia, jak chociażby
zazdrość, może być zrównoważona pokorą, jaką może przynieść żywioł wody. Natomiast ujemna, ospałość, jaką
może dać żywioł wody, zostać zrównoważona przez pragnienie i chcą poszerzania się z żywiołu ognia. To
wszystko działa jak w zegarku.
Wróg lubi podkreślać te negatywne przejawy by potępiać ludzi, tworząc dezorientację, wierząc, że poczucie
własnego ja oraz dążenie do ekspansji jest złe, podczas gdy w rzeczywistości, to jest z tym tak samo jak z
wszystkim innym na płaszczyźnie fizycznej - dualność. Pozytywne i negatywne strony wszystkiego.
Potrzebujemy naszego ja, ego, w celu ekspansji, ale oczywiście, jak we wszystkim innym w życiu, istnieją
negatywne przejawy tego, my składamy się z czterech żywiołów, płynu elektrycznego i magnetycznego,
wszystko jest podwójne, a przy odpowiedniej wiedzy uczymy jak przeciwdziałać tym negatywnym
manifestacjom.
Nazywam zazdrość negatywną, ponieważ czuje się ją nieprzyjemnie, jest to rodzaj bólu dla uczuć by czuć mniej
niż inni. NIE MÓWIĘ natomiast, że jesteście źli za to, że czegoś zazdrościcie, lub że macie próbować to stłumić.
Wystarczy, aby mieć w 100% jasność w tej sprawie. Nieznaczne niezrozumienie w tego typu sprawach może
spowodować wiele problemów.
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