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A Bika jegyÃ©rÃµl az Ã©rtÃ©kek Ã©s eszkÃ¶zÃ¶k tÃ¼krÃ©ben
Ez az Ã¡llatÃ¶v mÃ¡sodik jegye.
Ã•prilis.21. Ã©s mÃ¡jus.22. kÃ¶zÃ¶tt ezen a jegyen vonul Ã¡t a Nap Ã©s ebben az idÃµszakban azt
mondjuk, hogy " a Bika jegyÃ©ben vagyunk." Egy szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pban azonban sokkal tÃ¶bbet
jelent, mintsem csak Ã¡ltalÃ¡nos konstellÃ¡ciÃ³t vagy idÃµminÃµsÃ©get. Mit jelent ez a jegy, milyen
idÃµminÃµsÃ©get jelenÃ-t meg? De mÃ©g inkÃ¡bb: mi a valÃ³di Ã©rtelmezÃ©si tartomÃ¡nya? A Bika
jegyÃ©nek a klasszikus asztrolÃ³gia Ã¡ltal ismert jellemvonÃ¡saibÃ³l kell kiindulnunk, de mindenkÃ©ppen
hozzÃ¡ kell kapcsolnunk azokat a jelentÃ©seket, Ã©rtelmezÃ©seket, amelyek az asztrolÃ³gia Ã©s egyÃ©b
megismerÃ©si terÃ¼letek fejlÃµdÃ©sÃ©bÃµl szÃ¡rmaznak. Tudjuk, hogy a Bika fÃ¶ld jegy,
minÃµsÃ©gileg pedig szilÃ¡rd jegy Ã©s azt is, hogy a VÃ©nusz az uralkodÃ³ bolygÃ³ja. Az asztrolÃ³giai
hÃ¡zak kÃ¶zÃ¼l a kettes hÃ¡z a megfelelÃµje. Ã•ltalÃ¡ban az esztÃ©tikumot, a stabilitÃ¡st, a
biztonsÃ¡got, a vÃ©nuszi szÃ©psÃ©g vonzerejÃ©t soroljÃ¡k ide, mint Ã¡ltalÃ¡nos jelentÃ©seket. Azt is
mondjÃ¡k, hogy a Bika nehÃ©zkes, lassÃº, mert mivel a fÃ¶ld elemmel Ã¡ll analogikus megfelelÃ©sben,
felveszi a fÃ¶ld tulajdonsÃ¡gait, a nehÃ©zsÃ©get, a vÃ¡ltozÃ¡sokkal szembeni konok ellenÃ¡llÃ¡st. Szereti
a kÃ©nyelmet, az Ã©rzelmi Ã©s anyagi biztonsÃ¡got Ã©s a vÃ¡ltozÃ¡sok sÃ¼rgetÃµ kihÃ-vÃ¡sÃ¡ra
nagyon nehezen mozdul, inkÃ¡bb megmarad jelenlegi Ã©s viszonylag szilÃ¡rd helyzetÃ©ben,
konfort-zÃ³nÃ¡jÃ¡ban. Ha mÃ©gis erÃµlteti valaki vagy valami a vÃ¡ltozÃ¡sra, akkor makacs, nyakas lesz,
Ã©s szÃ-vÃ³san kitart vÃ¡ltozni nem akarÃ¡sa mellett. A mÃ¡r emlÃ-tett kettes hÃ¡z a BikÃ¡nak az
Ã©letterÃ¼letbeli megfelelÃµje. Ez a hÃ¡z azt az Ã©letterÃ¼letet jeleni, amit eddig Ãºgy ismertek, hogy az
anyagi eszkÃ¶zÃ¶k, a pÃ©nz Ã©letterÃ¼lete. Most is Ã-gy ismerjÃ¼k, csakhogy egy kicsit kibÃµvÃ¼l a
kettes hÃ¡z jelentÃ©s-horizontja, annÃ¡l is inkÃ¡bb, hogy a mai ember Ã©letÃ©ben sokkal nagyobb Ã©s
gyakran fÃ©lreÃ©rtelmezett jelentÃµsÃ©get kap ez az Ã©letterÃ¼let, mint amit valÃ³jÃ¡ban jelent. Az
eddigi Ã©rtelmezÃ©sek is tudtak a Bika diszharmonikus tulajdonsÃ¡gairÃ³l, nevezetesen a tÃºlzott
anyagiassÃ¡grÃ³l, a testisÃ©g meghaladni nem tudÃ¡sÃ¡rÃ³l, az erÃµs birtoklÃ¡svÃ¡gyrÃ³l, a
torkossÃ¡grÃ³l, csakhogy ezen tulajdonsÃ¡gok felsorakoztatÃ¡sa utÃ¡n ki is merÃ¼lt az Ã©rtelmezÃ©s,
nem tudtÃ¡k vilÃ¡gossÃ¡ tenni, hogy ezek a vonÃ¡sok milyen metafizikai tartomÃ¡nyokban gyÃ¶kereznek,
Ã-gy azt sem tudtÃ¡k igazÃ¡n megmutatni, mikÃ©ppen oldhatÃ³k fel ezek. Ha egy jegyrÃµl, a neki
megfelelÃµ bolygÃ³rÃ³l Ã©s hÃ¡zrÃ³l Ãºgy prÃ³bÃ¡ljuk megadni az Ã©rtelmezÃ©st, hogy kÃ¶zben
bevonjuk a vele kapcsolatos metafizikai ismereteket, minden bizonnyal olyan kÃ©pet sikerÃ¼l
megformÃ¡lni, amely valÃ³ban fedi az illetÃµ jegyet, bolygÃ³t, hÃ¡zat. Az utÃ³bbi idÃµk asztrolÃ³gusai
rÃ¡lÃ¡ttak erre, de mivel a pszicholÃ³giÃ¡t talÃ¡ltÃ¡k a rendelkezÃ©sÃ¼nkre Ã¡llÃ³ egyik legjobb
"emberismerÃµnek", tÃ¡rsÃ-tottÃ¡k a klasszikusabb asztrolÃ³giai Ã©rtelmezÃ©sek meghaladottnak
bizonyulÃ³ formÃ¡it a modernebb, az embert egysÃ©ges egÃ©szÃ©ben felfogni akarÃ³ pszicholÃ³gia
Page 1/5
Created by HTML2PDF / FPDF

A Bika jegyér&#337;l az értékek és eszközök tükrében
http://www.asztrologia.ro/

legkorszerÃ¼bb felfedezÃ©seivel. Ã•gy szÃ¼lettek meg olyan mÃ¼vek, amelyek nagyon sok Ã©rtÃ©kes
informÃ¡ciÃ³t nyÃºjtanak, azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a legmÃ©lyebb alap a megtisztÃ-tott
metafizika. Mit jelent ez? KÃ¶vessÃ¼k vÃ©gig most a Bika Ã©rtelmezÃ©se sorÃ¡n! A Bika alapvetÃµ
Ã©s pozitÃ-v tulajdonsÃ¡gait kÃ¶nnyen megÃ©rtjÃ¼k, mert szorosan kapcsolÃ³dik a jegy
szimbolikÃ¡jÃ¡hoz- a szabÃ¡lyos kÃ¶r tetejÃ©n az ugyancsak szabÃ¡lyosan elhelyezett fÃ©lkÃ¶r,
tovÃ¡bbÃ¡ a jegy elembeli megfelelÃµjÃ©hez- a fÃ¶ldhÃ¶z, Ã©s vÃ©gÃ¼l a jegy minÃµsÃ©gÃ©hez- a
szilÃ¡rd minÃµsÃ©ghez. Ã•gy Ã©rthetÃµ, hogy honnan kÃ¶vetkezik a stabilitÃ¡s, kitartÃ¡s, a
biztonsÃ¡gossÃ¡g elve, a harmÃ³nia, az esztÃ©tikum. A problÃ©ma a diszharmonikus vonÃ¡sok,
tulajdonsÃ¡gok, tartalmak magyarÃ¡zatÃ¡nÃ¡l adÃ³dik. Honnan szÃ¡rmazik valÃ³jÃ¡ban a torkossÃ¡g, a
csillapÃ-thatatlan birtoklÃ¡svÃ¡gy, a nyakassÃ¡g, a kÃ©nyelem-kÃ¶zpontÃºsÃ¡g, az anyagi Ã©s Ã©rzelmi
biztonsÃ¡ghoz valÃ³ nagyon erÃµs kÃ¶tÃµdÃ©s. NyilvÃ¡nvalÃ³, hogy az egoizmus, az Ã¶nzÃµsÃ©g nem
ad Ã©s nem is adhat kielÃ©gÃ-tÃµ vÃ¡laszt. Olyan megÃ¡llapÃ-tÃ¡sokkÃ¡ vÃ¡lik ez a magyarÃ¡zat,
amelybÃµl nem kÃ¶vetkezik semmi. MegÃ¡llapÃ-thatjuk ugyan, hogy a diszharmonikus Bika
birtoklÃ¡svÃ¡gya, torkossÃ¡ga stb. mÃ¶gÃ¶tt az egoizmus Ã¡ll Ã©s itt ki is merÃ¼lt a magyarÃ¡zat, merÃµ
megÃ¡llapÃ-tÃ¡s marad, mÃ©g akkor is, ha igaz. SkorpiÃ³ban, OroszlÃ¡nban, RÃ¡kban Ã©s
felsorolhatnÃ¡m a tÃ¶bbi jegyet is, megtalÃ¡lhatÃ³ a megfelelÃµ szÃ-nezetÃ¼ egoizmus, tehÃ¡t
egyÃ¡ltalÃ¡n nem a Bika "kivÃ¡ltsÃ¡ga" egoistÃ¡nak lenni. TehÃ¡t, tovÃ¡bb kell menni az
Ã©rtelmezÃ©sben, mert a diszharmonikus Bika-tulajdonsÃ¡goknak nem vÃ©gsÃµ, tehÃ¡t nem letisztÃ-tott
magyarÃ¡zata az egoizmus. InkÃ¡bb nÃ©zzÃ¼k meg, hogy mi Ã¡ll egyik "kedvenc" ragaszkodÃ¡si Ã©s
vÃ¡gyakozÃ¡si tÃ¡rgya mÃ¶gÃ¶tt, nevezetesen az eszkÃ¶zÃ¶kkel valÃ³ rendelkezÃ©s, az eszkÃ¶zÃ¶k
birtoklÃ¡sa mÃ¶gÃ¶tt, beleÃ©rtve az eszkÃ¶zÃ¶k eszkÃ¶zÃ©t is, a pÃ©nzt. NÃ©zzÃ¼k meg, hogy mi a
viszony egy esetleges Ã©s feltÃ©telezett egoizmus Ã©s a birtoklÃ¡si tendencia kÃ¶zÃ¶tt. Metafizikailag
inkÃ¡bb takar egy ki nem Ã©rett ego-t, Ã©nt az eszkÃ¶z-centrizmus, mintsem egy kiforrott, kibontakozott,
szemÃ©lyesen megszilÃ¡rdÃ-tott Ã©nt. Mindezt azÃ©rt, mert metafizikailag ismert tÃ©ny, hogy az
eszkÃ¶z semmi egyÃ©b, mint olyan kÃ¶zvetÃ-tÃµ, intermediÃ¡tor, amely az emberi lÃ©ny bizonyos
megvalÃ³sÃ-tÃ¡si mozzanatait hÃ-vatott segÃ-teni. MinÃ©l tÃ¶bb eszkÃ¶z kell ahhoz, vagyis minÃ©l
tÃ¶bb intermediÃ¡tor, kÃ¶zbenjÃ¡rÃ³ tÃ©nyezÃµ, azt is jelenti, hogy ezek nÃ©lkÃ¼l a lÃ©ny, az ember
annÃ¡l tehetetlenebb, erÃµtlenebb, lÃ©tezÃ©sre kÃ©ptelenebb. VigyÃ¡zat! Itt most nem egy mÃ³dszeres
eszkÃ¶z-szidÃ¡s folyik, mert az eszkÃ¶zÃ¶knek megvan a maguk Ã©rtelme, Ã©rtÃ©ke, helye, Ã©s ahogy
a horoszkÃ³pbÃ³l a kettes hÃ¡zat, Ãºgy ezt az Ã©letterÃ¼letet sem lehet kivÃ¡gni a lÃ©tezÃ©sbÃµl. A baj
ott jÃ¶n be, ahol most tartunk, vagyis amikor Ã©s ahol bizonyos eszkÃ¶zÃ¶k Ã©s az eszkÃ¶zÃ¶k eszkÃ¶ze,
a pÃ©nz olyan, metafizikailag meg nem engedhetÃµ szerepet kezdenek jÃ¡tszani, olyan szÃ©lsÃµsÃ©gesen
kihangsÃºlyozott fontossÃ¡got kapnak, vagyis adunk mi ezeknek, amely nagyrÃ©szt indoktalan, illegitim
Ã©s csak arra jÃ³, hogy felfaljon egyÃ©b, ugyanolyan fontossÃ¡ggal bÃ-rÃ³ Ã©letterÃ¼leteket, hogy
felfalja vÃ©gÃ¼l magÃ¡t az embert. Ã•me, a torkossÃ¡g egyik paradoxonja, vagyis maga a kÃ©rdÃ©s,
hogy: ki fal fel kit?, helyesebben, mi fal fel kit? Az egyÃ©n Ã¡ltal birtokolt eszkÃ¶zÃ¶knek van egy mÃ¡sik
jelentÃ©se is. Az egyik, amirÃµl volt szÃ³, miszerint az eszkÃ¶z egy olyan kÃ¶zbenjÃ¡rÃ³, kÃ¶zvetÃ-tÃµ
forma Ã©s tartalom, amely segÃ-ti az egyÃ©nt bizonyos megvalÃ³sÃ-tÃ¡saiban, realizÃ¡ciÃ³iban. A
mÃ¡sik, ugyanolyan fontos jelentÃ©s, hogy az egyÃ©n Ã¡ltal birtokolt eszkÃ¶zÃ¶k nem mÃ¡sok, mint
magÃ¡nak az egyÃ©nnek a kiterjesztÃ©sei, amelyet semmilyen helyzetben sem szabad az egyÃ©nnel
Ã¶sszetÃ©veszteni. De mivel a kiterjesztett eszkÃ¶zÃ¶k nagyon nyilvÃ¡nvalÃ³ak, szemlÃ©letesek Ã©s
tÃ¡rgyisÃ¡gukban valÃ³sÃ¡gosak, sok embernek az a kÃ©pzete, hogy a kiterjesztett eszkÃ¶zÃ¶k
feltÃ©tlenÃ¼l jelentik magÃ¡t a kiterjesztÃµt is. Ezt az elvet(tÃ©ves elvet) Ã¶nmagukra alkalmazva,
feltÃ©telezik, hogy kÃ¶rÃ¼lhalmozva magukat az eszkÃ¶zÃ¶k sokasÃ¡gÃ¡val, el fogjÃ¡k Ã©rni a kiforrott,
kiÃ©rett, megszilÃ¡rdÃ-tott Ã©n Ã¶nmagÃ¡bÃ³l sugÃ¡rzÃ³ biztonsÃ¡gÃ¡t, stabilitÃ¡sÃ¡t Ã©s
lÃ©tÃ¶rÃ¶mÃ©t, boldogsÃ¡gÃ¡t. Csakhogy nem. Mert az eszkÃ¶zÃ¶kkel valÃ³ rendelkezÃ©s vagy nem
rendelkezÃ©s nincsen Ã©ppen olyan szigorÃº, akÃ¡r matematikai kÃ©pletbe tÃ¶mÃ¶rÃ-thetÃµ
Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben az igazi Ã©rtÃ©kkel, vagyis a tudatosan kiÃ©rlelt, megszilÃ¡rdÃ-tott Ã©nnel Ã©s
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az ebbÃµl adÃ³dÃ³ lÃ©tharmÃ³nia-Ã¡llapottal. Ãšgyhogy, tÃ¡volrÃ³l sem merÃ¼l ki az egoizmusban a
magyarÃ¡zat. SÃµt, Ã©rthetÃµ, hogy miÃ©rt olyan gÃ¶rcsÃ¶sen egoista valaki - ha egyÃ¡ltalÃ¡n az-,
hiszen ha nem rendelkezik azzal az informÃ¡ciÃ³val, hogy Ã©ntudatÃ¡t kellene kicsiszolja, fejlessze, oldja,
szilÃ¡rdÃ-tsa, tisztÃ-tsa, alakÃ-tsa, tÃ¡gÃ-tsa stb., akkor nem marad mÃ¡s szegÃ©nynek amiben
kapaszkodnia, csak a lÃ¡thatÃ³, foghatÃ³ eszkÃ¶zvilÃ¡g. AkÃ¡rcsak az elÃµbbi pÃ©ldÃ¡ban, itt is inkÃ¡bb
egy ugyan gÃ¶rcsÃ¶s, de valÃ³jÃ¡ban gyenge Ã©n hÃºzÃ³dik meg a hÃ¡ttÃ©rben, nem egy erÃµs Ã©n,
akinek egyÃ©b dolga se lenne, csak az, hogy lemondjon az egoizmusÃ¡rÃ³l. Ebben az esetben a vÃ¡dlottak
padjÃ¡ra Ã¼ltetett egoizmus felmentÃ©st kap a legfelsÃµbb metafizikai bÃ-rÃ³sÃ¡g szintjÃ©n, mert
tudvalÃ©vÃµ, hogy a szellemi lÃ©nyegtÃµl eltÃ¡volodott emberben Ã¡llagmegÃ³vÃ³ funkciÃ³t, vÃ©dÃµ,
vÃ©dekezÃµ mÃ¼kÃ¶dÃ©st tÃ¶lt be a nevÃ©n nevezett egoizmus. Ha elvennÃ©nk ezt az illetÃµtÃµl,
lehet, hogy egyÃ©b fontos Ã©letfeladatait meg nem oldva Ã¶sszeroppanna. IsmÃ©t egy pontosÃ-tÃ¡s: ez itt
most nem az ego, illetve az egoizmus dicsÃµÃ-tÃ©se, hanem egy metafizikai magyarÃ¡zat arra
vonatkozÃ³lag, hogy miÃ©rt egoista az egoista Ã©s miÃ©rt tÃ¡rsÃ-tunk bizonyos, mÃ¡s ember
rÃ©szÃ©rÃµl tett megnyilvÃ¡nulÃ¡sokat az egoizmussal. Hogy miÃ©rt vÃ¡lt ez mÃ¡r majdnem
korszellemmÃ©? De Ã¡lljunk csak meg egy pillanatra!- az egoizmus korszellemmÃ©
vÃ¡llÃ¡sa?â€¦-micsoda filozÃ³fiai, pszicholÃ³giai de fÃµleg spekulatÃ-v "kibekkelÃ©se" lenne ez a
problÃ©mÃ¡knak, ha felhÃºzva az Ã¡ltalÃ¡nosÃ-tÃ¡sok univerzÃ¡lis mÃ©retekig tÃ¡gÃ-thatÃ³
gumibugyijÃ¡t a jelensÃ©gre, azt mondanÃ¡k, hogy tulajdonkÃ©ppen az egoizmus kollektÃ-vvÃ¡ vÃ¡lÃ¡sa
hozza ezt az Ã¡ldatlan helyzetet, hogy mindjÃ¡rt alig van valahol szemÃ©ly, emberi egyÃ©n, annÃ¡l
inkÃ¡bb az eszkÃ¶zÃ¶k kavargÃ³ Ã¡ramlÃ¡saâ€¦["FelfaltÃ¡k az embert az eszkÃ¶zÃ¶kâ€¦"] A magyarÃ¡zat
sokkal egyszerÃ¼bb. Meglehet, hogy van egy egÃ©sz emberisÃ©g szintjÃ©n tÃºlhangsÃºlyozott
"eszkÃ¶ziessÃ©g", azonban, hogy az egyes ember hogyan viszonyul mindehhez, csakis a szÃ¼letÃ©si
horoszkÃ³pjÃ¡bÃ³l olvashatÃ³ ki. Hogyan? Ãšgy, hogy vagy nincs, vagy van a horoszkÃ³pjÃ¡ban Bika,
kettes hÃ¡z, VÃ©nusz motÃ-vum Ã©s ha van, akkor Ã©rtelmezhetÃµvÃ© vÃ¡lik, hogy milyen
szemÃ©lyes vonatkozÃ¡sokban, Ã¡rnyalatokban van jelen. Ha meg nincs, akkor ebbÃµl az kÃ¶vetkezik,
hogy az anyagiakkal, az eszkÃ¶zÃ¶kkel, a pÃ©nzzel valÃ³ gondjai nincsenek? Nem kÃ¶vetkezik szigorÃºan
ez, mert a szemÃ©lyes Ã©rtÃ©kek nem merÃ¼lnek ki a kettes hÃ¡zban, a BikÃ¡ban, a VÃ©nuszban Ã©s
kÃ¶nnyen elÃµfordulhat, hogy az illetÃµ egyÃ©n szemÃ©lyes Ã©rtÃ©kvÃ¡lsÃ¡gÃ¡t pontosan ezekre az
Ã¡ltalÃ¡nosan Ã©s felszÃ-nesen elterjedt terÃ¼letekre vetÃ-ti ki, ami az eszkÃ¶zÃ¶kkel valÃ³
rendelkezÃ©snÃ©l vagy nem rendelkezÃ©snÃ©l megÃ¡ll, mint okfejtÃ©s Ã©s magyarÃ¡zat. Lehet mÃ¡s
verziÃ³ is. SzemÃ©lyes Ã©rtÃ©kvÃ¡lsÃ¡gnÃ¡l, pÃ©ldÃ¡ul egy Jupiterhez kÃ¶tÃµdÃµ problÃ©ma,
Ã¶lthet olyan megnyilvÃ¡nulÃ¡si formÃ¡t, miszerint pÃ©nzbeli, eszkÃ¶zbeli vÃ¡lsÃ¡gok kÃ¶rÃ¼l forog a
problÃ©ma kereke. Azonban ilyenkor az Ã©leslÃ¡tÃ¡sÃº asztrolÃ³gusnak rÃ¡ kell lÃ¡tnia, hogy itt sem nem
a pÃ©nzbeli, sem nem az egyÃ©b eszkÃ¶zbeli problÃ©mÃ¡kban Ã©s azok feloldÃ¡sÃ¡ban van a kulcs,
hanem az illetÃµnek abban a szemÃ©lyes Ã©rtÃ©kvÃ¡lsÃ¡gÃ¡ban, melyben Ã¶nmaga irÃ¡nt teljesen vak,
nem tudja maga helyÃ©t, fontossÃ¡gÃ¡t, szemÃ©lyessÃ©gÃ©t, lÃ©tezÃ©si sÃºlyÃ¡t meglÃ¡tni,
megtalÃ¡lni az Ã©letÃ©ben. LÃ¡thatÃ³, tehÃ¡t, hogy egy szemÃ©lyes horoszkÃ³p Ã©rtelmezÃ©sÃ©ben
sokkal mÃ©lyebb jelentÃ©se van egy jegynek, egy bolygÃ³nak, vagy egy hÃ¡znak.(mint, ami megÃ¡llhatna
az Ã¡ltalÃ¡nosÃ-tÃ¡sok szintjÃ©n.) Amikor a Nap a Bika jegyÃ©be Ã©r Ã©s egy hÃ³napon keresztÃ¼l
mintegy Ã¡tutazik e jegyen, akkor az Ã¡ltalÃ¡nos idÃµminÃµsÃ©gben szubtilisen, finoman jelen vannak
ezek a vonÃ¡sok, amelyekrÃµl szÃ³ volt. Csak ne felejtsÃ¼k el, hogy a Napon kÃ-vÃ¼l mÃ©g van kilenc
asztrolÃ³giai planÃ©ta, amelyek ÃºgyszintÃ©n rÃ©szt vesznek egy adott idÃµminÃµsÃ©g
jelkÃ©pÃ©rtÃ©kÃ¼ visszatÃ¼krÃ¶zÃ©sÃ©ben. Ã‰s azt se felejtsÃ¼k el, hogy az asztrolÃ³giailag
Ã©rtelmezhetÃµ idÃµminÃµsÃ©gek kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ mÃ³don hatnak az egyes emberekre, hiszen
mindenkinek eltÃ©rÃµ a szemÃ©lyisÃ©gszerkezete, eltÃ©rÃµ a horoszkÃ³pja, de eltÃ©rÃµ a tudatossÃ¡gi
szÃ-nvonaluk is, szemÃ©lyes megvalÃ³sÃ-tÃ¡si-integrÃ¡ciÃ³s Ã¡llapotuk is. Egy biztos: amint egy jegybe
Ã©r a Nap Ã©s azon vÃ©gighalad, nagyon jÃ³ szellemi gyakorlatot jelent, hogy az illetÃµ jegy
jelentÃ©sÃ©t vÃ©giggondoljuk, megvizsgÃ¡ljuk, Ã©s egyes elemeit ÃºjravizsgÃ¡ljuk. A Bika torkos, a
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vele szemben levÃµ jegy, a SkorpiÃ³ mohÃ³, vagyis ezek a nagyon durvÃ¡n megjelÃ¶lt diszharmÃ³niÃ¡i az
emlÃ-tett jegyeknek. Minden bizonnyal, az Ã©rtelmezÃ©si "pakkban" megvannak ezek a tulajdonsÃ¡gok is,
azonban ha most a BikÃ¡t a vele szemben levÃµ polÃ¡ris kiegÃ©szÃ-tÃµ jegy segÃ-tsÃ©gÃ©vel, a
SkorpiÃ³val akarom megkÃ¶zelÃ-teni, a kÃ¶vetkezÃµket kell figyelembe venni. A Bika gÃ¶rcsÃ¶sen
ragaszkodik biztonsÃ¡gÃ¡hoz, amit leggyakrabban birtokolt eszkÃ¶zeiben talÃ¡l meg, a SkorpiÃ³ nem tud
elengedni bizonyos Ã¡llapotokat, kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeket, tartalmakat, mert lÃ©tÃ©t, lÃ©nyÃ©t azonosÃ-tva
ezekkel Ãºgy lÃ¡tja, hogy ezek elengedÃ©se lÃ©tÃ©nek megsemmisÃ¼lÃ©sÃ©t is jelentenÃ©. Mindez
Ãºgy lÃ¡tszik, hogy ugyanarrÃ³l van szÃ³, csak mÃ¡s megfogalmazÃ¡sban. Egyik ragaszkodik, mÃ¡sik nem
tud elengedni. VÃ©gÃ¼l is, lÃ¡tszÃ³lag azonos problÃ©mÃ¡rÃ³l van szÃ³. KÃ¼lÃ¶nbsÃ©g azonban
mÃ©gis van. A Bika ragaszkodÃ¡sa mÃ¡s, mint a SkorpiÃ³ elengedÃ©si kÃ©ptelensÃ©ge, vagyis a Bika
gÃ¶rcse, mÃ¡s, mint a SkorpiÃ³ gÃ¶rcse. EgyÃ¡ltalÃ¡n, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zik az Ã©nmeghatÃ¡rozÃ¡si
kÃ-sÃ©rletÃ¼k, egoitÃ¡suk jellege. Annyi a kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g, mint az kÃ¶zÃ¶tt a kÃ©t ige kÃ¶zÃ¶tt, hogy
"birtokolni" Ã©s "hatalommal rendelkezni". Nem kÃ©szÃ-thetÃ¼nk itt most egyveleget a kÃ©t igÃ©bÃµl,
csak azÃ©rt, hogy megkapjuk a "hatalmat birokolni" kombinÃ¡ciÃ³t, nem sokra vezetne. Mert a Bika
inkÃ¡bb erre a fÃ¶ldi valÃ³sÃ¡gra alapoz, Ãºgymond kÃ©t lÃ¡bbal a fÃ¶ldÃ¶n szeret Ã¡llni Ã©s egÃ©sz
valÃ³sÃ¡glÃ¡tÃ¡sÃ¡val erre a fÃ¶ldi, vilÃ¡gi valÃ³sÃ¡g-zÃ³nÃ¡ra Ã¶sszpontosÃ-t, ami mÃ©g nem jelenti
feltÃ©tlenÃ¼l azt, hogy szellemtelen Ã©s materialista (amennyiben tudomÃ¡sa van a fÃ¶ldi valÃ³sÃ¡g
alapjait kÃ©pezÃµ metafizikai valÃ³sÃ¡grÃ³l is). A SkorpiÃ³(ez is szilÃ¡rd jegy, csak a vÃ-z elemhez
kapcsolÃ³dik) nem tudja valÃ³sÃ¡glÃ¡tÃ¡sÃ¡t Ã©s megvalÃ³sÃ-tÃ¡si tÃ¶rekvÃ©seit a stabilan birtokolt
eszkÃ¶zvilÃ¡gban tartani Ã©s nem tudja a kÃ©t lÃ¡bbal a fÃ¶ldÃ¶n Ã¡llÃ³ ember tÃ¡rgyiasnak tÃ¼nÃµ
jÃ³zansÃ¡gÃ¡t sem alkalmazni magÃ¡ra, mert mÃ¡sak a spirituÃ¡lis tartalmai. A SkorpiÃ³ban-mivel nagyon
szorosan kÃ¶tÃµdik e jegyhez-, Ã¡llandÃ³an jelen van, akÃ¡r rejtetten, akÃ¡r nyilvÃ¡nvalÃ³an az
"emlÃ©kezz a hÃ¡lÃ¡lra!" vagyis az a tudat, hogy mÃ¡rpedig egyszer csak itt kell hagynia ezt az egÃ©sz
fÃ¶ldi Ã©letet. EzÃ©rt inkÃ¡bb olyan mentÃ¡lis, szellemi, pszichÃ©s, asztrÃ¡lis stb. erÃµkre, hatalmak
megszerzÃ©sÃ©ben lÃ¡tja a megoldÃ¡st, amelyekkel nemcsak fÃ¶ldi javakhoz lehet jutni- akÃ¡r ezekhez
is-, de tovÃ¡bbmenve ezeken alkalmazhat pszichikai, mentÃ¡lis sÃ-kokon is. TehÃ¡t mÃ-g a diszharmonikus
Bika zsarnokkÃ¡ vÃ¡lva a pÃ¡rjÃ¡t tÃ¡rgyi tulajdonnak fogja fel, addig a zsarnokkÃ¡ vÃ¡lt diszharmonikus
SkorpiÃ³ egy Ã©rzelmi-lelki terrorista, aki pÃ¡rjÃ¡t Ã©rzelmileg zsarolja. AsztrolÃ³giai tanÃ¡cs: a
BikÃ¡nak ki kell engednie birtoklÃ¡si gÃ¶rcsÃ©bÃµl, a SkorpiÃ³nak el kell engednie rejtett-vagy olykor nem
is Ã©ppen olyan rejtett- hatalmi tÃ¶rekvÃ©seibÃµl. Mind a kettÃµnek ki kell alakÃ-tani egy korrekt Ã©nt
sajÃ¡t magÃ¡bÃ³l, sajÃ¡t magÃ¡ban. Ez a korrekt Ã©n, egy tÃ¡gabb, szellemibb, oldottabb, de Ã©ppen
gÃ¶rcsmentes oldottsÃ¡gÃ¡ban szilÃ¡rdabb- metafizikai Ã©rtelemben szilÃ¡rdabb Ã©n. Az az Ã©n ez,
amelyben mÃ¡r jelen vannak az egyetemessÃ© vÃ¡lÃ¡si tendenciÃ¡k. Az egyetemessÃ© vÃ¡lÃ¡si
tendenciÃ¡kon azt Ã©rtem, hogy az ember hajlandÃ³sÃ¡got mutat arra, hogy megismerje Ã¶nmagÃ¡val
egyÃ¼tt a mÃ¡st, a mÃ¡sikat is, hogy megismerje azt, amibe mindannyian bele vagyunk Ã¡gyazÃ³dva, vagyis
az egyetemes lÃ©tezÃ©st. DnyÃ¡na mÃ³ksa- megismerÃ©s Ã¡ltali megszabadulÃ¡s, mondja a hindu
hagyomÃ¡ny. Ã•gy mÃ¡r Ã©rthetÃµvÃ© vÃ¡lik az is, hogy valÃ³jÃ¡ban nem megmenekÃ¼lÃ©st,
elmenekÃ¼lÃ©st, megszÃ¶kÃ©st Ã©rtettek a megszabadulÃ¡son, hanem az egyÃ©ni gÃ¶rcsbÃµl valÃ³
kioldÃ³dÃ¡st, nyitÃ¡st az egyetemes lÃ©tezÃ©s felÃ©. Ez utÃ³bbiak, metafizikai mÃ³don nem hogy
hÃ-gÃ-tanÃ¡k, gyengÃ-tenÃ©k az Ã©nt, hanem ellenkezÃµleg megszilÃ¡rdÃ-tjÃ¡k egy magasabb
lÃ©tszÃ-nvonalon. Ha alkÃ-miailag akarjuk megkezdeni a Bika problematikÃ¡jÃ¡nak feloldÃ¡sÃ¡t, azt
lehetne mondani, hogy elÃµszÃ¶r egy kis vÃ-zzel meg kell prÃ³bÃ¡lni feloldani a benne levÃµ
megkemÃ©nyedett, megrÃ¶gÃ¶sÃ¶dÃ¶tt fÃ¶ldet. A Bika megrÃ¶gzÃ¶tt eszkÃ¶zcentrizmusÃ¡hoz kell
tÃ¶lteni egy kis vizet. Ez a vÃ-z a szellemi vÃ-z, vagyis megÃ©rteni Ã©s elfogadni azt, hogy
ÃµsanyatermÃ©szet gondoskodik az eszkÃ¶zeinkrÃµl, ami nem jelenti azt, hogy kÃ©szen meg is kapjuk,
hiszen meg kell szereznÃ¼nk valamilyen formÃ¡ban azokat, de gÃ¶rcsÃ¶snek (fÃ©lelmÃ¼nkben,
aggÃ³dÃ¡sunkban) nem kell lennÃ¼nk. Mit Ã¼ltetÃ¼nk mi el? Esetleg egy bÃºzamagot, amelybÃµl bÃºza
lesz. Annak ellenÃ©re, hogy a modern tudomÃ¡ny Ã©s technika befolyÃ¡solni tudja ezt a folyamatot, az,
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ahogy a magbÃ³l bÃºza lesz, az mindig megmarad az ÃµsanyatermÃ©szet misztÃ©riumÃ¡ban, amit mi el
tudunk fogadni, mÃ¡rmint ezt a hatÃ¡rtalanul Ã©rzÃ©keny Ã©s teremtÃµ "vizet", az Ã¡ldÃ¡shozÃ³ esÃµt, a
termÃ©szetben megnyilatkozÃ³ bÃµsÃ©get. Valahogy Ã-gy kell vÃ-zzel elegyÃ-teni a letapadt,
megkemÃ©nyedett fÃ¶ldet Ã©s vÃ¡rhatÃ³, hogy a "Bika-problÃ©mÃ¡s" ember kissÃ© ki fog tudni engedni
Ã¡ltala jÃ³l megindokolhatÃ³ egzisztenciÃ¡lis gÃ¶rcsÃ©bÃµl, ha igazÃ¡n be tudja lÃ¡tni, hogy a dolgok
megteremtÃµdÃ©sÃ©nek azÃ©rt vannak sokkal finomabb, szubtilisebb, de nem kevÃ©sbÃ© reÃ¡lis alapjai
is.
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