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Leszakadt én-részeid gyakran
a Sors képét öltik magukra az
életedben.

4

Óriási lehetőséget kaptál a világ
megváltoztatására. A lehetőség
neve: Önismeret.

5

Több vagy, mint a személyiséged.

6

Életed fontos, és küldetésed teljesítésével az Egész harmóniájához
járulsz hozzá.

7

Sorsfeladatod személyes iránytűd
lesz a Végtelen felé vezető utadon.

8

Állhatsz a kijelölt út elején,
közepén vagy végén, a lényeg az,
hogy jó irányba haladj.

Az élet óceánján haladó hajódat nem
a véletlen hullámai dobálják, de nem is te
irányítod azt. Életed valamennyi apró rezdülését a Tudatosság hatja át. Erőd ebből,
erőtlenséged az ez ellen való hiábavaló küzdésből fakad.
A boldogságot keresed, amelynek valódi természetét a Szeretet tárja fel előtted.
Ennek felismerését szolgálja minden egyes
örömteli és fájdalmas tapasztalatod. Ezek
arra tanítanak, hogy szabad akaratodba
vetett hited könnyen az illúzió fogságában
tarthat.
Egyetlen valódi Akarat létezik csupán,
és a Karma törvénye e felé terel. A Karma
határozza meg személyes sorsfeladatodat,
így azt is, mi az, ami segít, és mi az, ami
akadályoz az úton. A TÉT-rendszer könyvéből mindezt, és a sorssal dacoló gyermeki
részeid természetét is megismerheted.
A Karma által előírt feladat a hazautad
legegyszerűbb módját mutatja be, így hatalmas lehetőséget nyújt a számodra. Ezt
érdemes követned akkor, ha sikerre, jobb
egészségre és boldogabb életre vágysz.

9

Életed minden mozzanatának
célja Önmagadhoz és Egy-máshoz
kapcsolódásod, a Szeretet.
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Az intimitás nem szentimentalizmus. Aki annak éli meg, valójában
szimbiózisra vágyik.
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Az én vagy ego természetének
megértése a spirituális munka
kulcsa.

A TÉT-rendszer könyve
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Pont a Karma
A TÉT-rendszer könyve

Dr. Hoffmann Gergely közel
15 éves orvosi tevékenységét feladva alapította meg saját szellemi
műhelyét. Tanítói gyakorlatának és
terápiás praxisának tapasztalataira
épülő oktató- és egészségközpontjában a lelki fejlődés iránt elkötelezett
segítőket és érdeklődőket tanítja és
képezi tovább.
Neve a hazai ezoterikus irodalom kedvelői körében első könyve,
A Végtelen egyszerű 2012-es megjelenésekor vált ismertté. Ebben, ahogy
későbbi könyveiben is egységes
rendszerben mutatja be a spiritualitás, a pszichológia és a természettudományok tanításait.
Ez a szemlélet jellemzi a TÉT
rendszert is, amely a fenti területeket a numerológia és asztrológia elemeivel kapcsolja össze. Ez
a gyakorlat-központú önismereti
rendszer a személyes fejlődés, az
emberi kapcsolatok, a gyógyítás, a
gyermeknevelés vagy a cégvezetés
szolgálatába állítva egyaránt a kibontakozás komoly lehetőségét teremti meg mindannyiunk számára.
Pont a Karma a TÉT-rendszert érthető, lényegre törő módon mutatja
be. A könyvet elolvasva lehetőséget
kapunk arra, hogy akár mától használni tudjuk, jobbá, elégedettebbé
és harmonikusabbá téve így mindennapjainkat.
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