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A Halak karmÃ¡val (Napjegy, SÃ¡rkÃ¡nyfarok, Lilith, illetve tÃ¶bb bolygÃ³val a Halaknak megfelelÃµ
fÃ¶ldi Ã©letterÃ¼leten) rendelkezÃµ szemÃ©lyeknek kÃ©t nagyon lÃ©nyeges princÃ-piummal az
spirituÃ¡lis Ã©rtÃ©ktudatot, fontossÃ¡gi sorrendet megtestesÃ-tÃµ Jupiterrel Ã©s az egyetemes egysÃ©get,
az egÃ©sz lÃ©t alapjÃ¡t jelentÃµ egyetemes szeretettel, a nÃµies teremtÃµ kÃ©pzeletet megtestesÃ-tÃµ
Neptunuszi elvvel kell harmÃ³niÃ¡ba kerÃ¼lniÃ¼k. Egy jÃ³l kialakÃ-tott, a fÃ¶ldi, egyÃ©ni viszonyok
kÃ¶zÃ¶tt, Ãºgy, mint egyetemesebb viszonylatokban helytÃ¡llÃ³, stabil Ã©rtÃ©ktudat nÃ©lkÃ¼l tÃ©ves
Ã©s zavaros Neptunuszi Ã©rzelmeiknek, hangulataiknak, szorongÃ¡saiknak, kedÃ©lyhullÃ¡mzÃ¡saiknak,
ellenÃµrizetlen kÃ©palkotÃ¡si tevÃ©kenysÃ©geinek, vagyis hamis egysÃ©gbe kerÃ¼lÃ©si
kÃ©sztetÃ©seiknek esnek Ã¡ldozatul a Halak karmÃ¡val rendelkezÃµ szemÃ©lyek. Az ember ilyen alappal,
illetve alap hiÃ¡nyÃ¡ban felszed, magÃ¡ra vesz, Ã¶nkÃ©ntelenÃ¼l felszippant, lemÃ¡sol Ã©s megjelenÃ-t,
elfogad olyan mentÃ¡lis fogalmakat, viselkedÃ©s mintÃ¡kat, viszonyulÃ¡st, de leginkÃ¡bb imaginÃ¡ciÃ³s
kÃ©pet, vÃ-ziÃ³t, aminek spirituÃ¡lis alapjait, mÃ©ly tartalmait, vÃ©gsÃµ igazsÃ¡gÃ¡t Ã©s
valÃ³disÃ¡gÃ¡t nem gondolta, nem vizsgÃ¡lta meg kellÃµ mÃ©lysÃ©gben. CsupÃ¡n jÃ³ Halak (XII-es
hÃ¡z) mÃ³dra sodrÃ³dik az Ã¡rral, mivelhogy mindenki ezt teszi, tÃ¼zetes vizsgÃ¡lat Ã©s Ã¶nvizsgÃ¡lat
nÃ©lkÃ¼l olyan Ã©letkoncepciÃ³khoz igazodik, amelyek nincsenek Ã¶sszhangban spirituÃ¡lis utjÃ¡val,
meggyÃµzÃµdÃ©seivel, szemÃ©lyisÃ©gÃ©vel, fejlÃµdÃ©si programjÃ¡val s fÃµkÃ©nt a vÃ©gsÃµ,
kauzÃ¡lis, isteni igazsÃ¡gokkal. Igazodik ezen elvekhez, a kellÃµ szellemi, spirituÃ¡lis befele fordulÃ¡si
erÃµfeszÃ-tÃ©sei hiÃ¡nyÃ¡ban, valamint annak Ã©rdekÃ©ben, hogy ne essen ki a kÃ¶zÃ¶sbÃµl, a
tÃ¡rsasÃ¡gbÃ³l, vagy nehogy lemaradjon valamilyen a kÃ¶zhiedelemben fontosnak tartott
megvalÃ³sulÃ¡srÃ³l, "pozitÃ-v" Ã©lmÃ©nyrÃµl, netÃ¡n valamilyen fontosnak talÃ¡lt kÃ¼lsÃµ
elismerÃ©srÃµl, helyzetrÃµl.
A Halak (XII-es hÃ¡z) karmÃ¡val szÃ¼letett embernek nehÃ©z lemondania a zavaros kÃ¶zÃ¶s egyÃ¼tt
haladÃ¡srÃ³l, a kÃ¶zÃ¶s boldogulÃ¡s, sÃµt megvÃ¡ltÃ³dÃ¡s eszmÃ©jÃ©rÃµl, nehÃ©z individuÃ¡lis,
egyÃ©ni szemÃ©lyisÃ©gÃ©t megtalÃ¡lnia, Ã©s az felvÃ¡llalnia, fÃ¼ggetlenÃ¼l attÃ³l, hogy mit tesznek,
mit mondanak mÃ¡s emberek kÃ¶rÃ¼lÃ¶tte. TÃºl sokszor elfoglalja magÃ¡t a mÃ¡sokon valÃ³ passzÃ-v
csodÃ¡lkozÃ¡ssal, mÃ¡sok Ã©ppen kÃ©znÃ©l levÃµ elveinek kÃ¶vetÃ©sÃ©vel, s termÃ©szetesen a
rÃ¡szorulÃ³k megsegÃ-tÃ©sÃ©vel. RÃ¡adÃ¡sul Ã©szre sem veszi, hogy kÃ¶zben lemaradt a sajÃ¡t,
spirituÃ¡lis Ã©bersÃ©g fejlesztÃ©s szempontjÃ¡bÃ³l nagyon is nehÃ©z Ã©s kÃ¼lÃ¶nÃ¶s,
tÃ¶bbdimenziÃ³s odafigyelÃ©st igÃ©nylÃµ Ã©letfeladatainak, sorsnehÃ©zsÃ©geinek feltÃ¡rÃ¡sÃ¡ban
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Ã©s bevÃ¡ltÃ¡sban. Nem egyszer pontosan ezektÃµl fÃ©l a legjobban, pontosan ezeket hÃ¡rÃ-tva a
leginkÃ¡bb, s kompenzÃ¡lva kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ lÃ¡tvÃ¡nyos, illetve kevÃ©sbÃ© lÃ¡tvÃ¡nyos, de
mindenkÃ©ppen az idejÃ©t Ã©s energiÃ¡it felvevÃµ, a tÃ¶bbiek Ã©letÃ©nek megsegÃ-tÃ©sÃ©vel. Ezen
megsegÃ-tÃ©sekrÃµl, utÃ³bb ki szokott derÃ¼lni, hogy fÃ¶lÃ¶slegesnek bizonyultak, sÃµt, ha nagyon
tÃ¼zetesek akarunk lenni akkor esetleg szellemi szempontbÃ³l mÃ©g hÃ¡trÃ¡ltattÃ¡k is a megsegÃ-tetteket,
mert tÃ©ves koncepciÃ³kat, lÃ¡tÃ¡st, elvÃ¡rÃ¡st szilÃ¡rdÃ-tottak meg bennÃ¼k. Pl. ez a veszÃ©lye
tÃ¡rsadalmi szinten a szociÃ¡lis hÃ¡lÃ³nak, amely a megÃ©lhetÃ©shez biztosÃ-tott kis pÃ©nzekkel
valÃ³jÃ¡ban szellemi Ã©s gyakorlati pangÃ¡sra, visszafejlÃµdÃ©sre kÃ©szteti az embert,(mÃ©g akkor is,
ha eredetileg nemes szÃ¡ndÃ©kok vezettÃ©k az emberisÃ©get a kialakÃ-tÃ¡sÃ¡hoz). RÃ¡adÃ¡sul mivel a
fejlÃµdÃ©s Ã©s az Ã¶nbecsÃ¼lÃ©s nagymÃ©rtÃ©kben Ã¶sszefÃ¼gg, a megsegÃ-tettek Ã¶nbizalmÃ¡ra,
Ã¶nbecsÃ¼lÃ©sÃ©re is zÃ¼llesztÃµ hatÃ¡ssal van, rÃ¡szoktatva a koldus tudatra Ã©s szellemre, s
vÃ©gÃ¼l, ha nem figyelnek oda, koldus botra juttatva Ãµket. Ami bent van megfelel, annak ami kint van.
Nem egyszer a meggondolatlanul jÃ³tÃ©kony embereket, a megsegÃ-tettek sorsukkal elÃ©gedetlenkedve
(spirituÃ¡lis szempontbÃ³l jogosan) meglopjÃ¡k vÃ©gÃ¼l, vagy valamilyen formÃ¡ban becsapjÃ¡k. Nem
vÃ©letlenÃ¼l, hiszen Ãµk is, egy magasabb szinten bÃ¡r, tiszta jÃ³ szÃ¡ndÃ©kbÃ³l, de fÃ©lrevezettÃ©k,
visszafejlÃµdÃ©sre kÃ©sztettÃ©k embertÃ¡rsaikat. Nem beszÃ©lve azon kÃ©pzet
elÃ¼ltetÃµdÃ©sÃ©rÃµl, hogy a tÃ¡rsadalom, a tÃ¶bbi ember tartozik az Ãµk ellÃ¡tÃ¡sukkal Ã©s
fenntartÃ¡sukkal. Az ember a szellemi erÃµkkel, princÃ-piumokkal Ã¶sszhangba kerÃ¼lve Ã¡ll talpra,
sajÃ¡t szellemi, lelki Ã©s gyakorlati erÃµfeszÃ-tÃ©sei, tapasztalat Ã©s Ã¡ldozat vÃ¡llalÃ¡sai Ã¡rÃ¡n, s
nem Ãºgy, hogy valaki, valakik (szÃ¼lÃµk, tÃ¡rsadalom, barÃ¡tok) tÃ¡mogatjÃ¡k jobbrÃ³l, balrÃ³l.
A tÃ©len megnÃ©ztem egy tÃ©vÃ© adÃ¡st a hajlÃ©ktalanokkal, koldusokkal. Egy dolog egÃ©szen
vilÃ¡gossÃ¡ vÃ¡lt kÃ¶zben, hogy a koldusbotra jutÃ¡s nem fÃ¼gg a tanultsÃ¡ggal, mÃ¼veltsÃ©ggel
Ã¶ssze, mint ahogy elsÃµ rÃ¡pillantÃ¡sra hinnÃ© az ember, mert az ott szereplÃµ emberek kÃ¶zÃ¶tt
mindenfÃ©le emberek voltak, mÃ¼vÃ©szek, intellektuelek, kÃ©tkezi munkÃ¡sok, szakemberek stb.,
akiknek Ã©pp elÃ©g kÃ©pessÃ©gÃ¼k lett volna a normÃ¡lis Ã©letre, sÃµt egyeseknek mÃ©g az
Ã¡tlagosnÃ¡l tÃ¶bb is. A kÃ©pessÃ©geknÃ©l magasabb szinten a spirituÃ¡lis felelÃµssÃ©gtudatukban,
Ã©letkÃ©pzeletÃ¼kben vÃ¡ltak labilissÃ¡ Ã©s zavarodtak Ã¶ssze. EzÃºttal nem tÃ©rek ki az okokra. A
felelÃµssÃ©g vÃ¡llalÃ¡s tehÃ¡t nem csupÃ¡n a tÃ¡rsadalom szempontjÃ¡bÃ³l fontos, bÃ¡r letagadhatatlan,
hogy egyetlen kÃ¶zÃ¶ssÃ©gnek sem mindegy milyen morÃ¡llal, Ã¶ntudattal Ã©s felelÃµssÃ©gtudattal
rendelkezÃµ emberekbÃµl Ã¡ll. VÃ©gsÃµ soron azonban a felelÃµssÃ©gvÃ¡llalÃ¡s a szemÃ©ly
szÃ¡mÃ¡ra a legfontosabb, kÃ¼lÃ¶nben soha nem lesz kÃ©pes a fejlÃµdÃ©sre, a tÃ¡gulÃ¡sra, az
Ã¶nbecsÃ¼lÃ©sre, a valÃ³di boldogsÃ¡gra, az Ã¶nmagÃ¡val Ã©s az Ã©lettel valÃ³ elÃ©gedettsÃ©gre,
soha nem fogja megtapasztalni egyÃ©ni Ã©letÃ©nek, sorsÃ¡nak nagyszerÃ¼sÃ©gÃ©t, kÃ©pessÃ©geit,
azok gyÃ¼mÃ¶lcseit. Hamvas BÃ©la azt mondja, hogy a kÃ¶nnyÃ-tÃ©ssel az Ã©let Ã©rtelme is
odavÃ©sz. Minden sorskicselezÃ©snek ez a hÃ¡tulÃ¼tÃµje vÃ©gÃ¼l. S ha az Isteni Ã©rtelem oda vÃ©sz,
akkor oda a boldogsÃ¡g is. Ãšgy vagyunk beÃ¡llÃ-tÃ³dva, hogy az Ã©rtelmessÃ©g, fontossÃ¡g Ã©rzet
nÃ©lkÃ¼l kiÃ¼resedÃ¼nk, kiÃ©gÃ¼nk, lÃ©nyegtelennÃ© vÃ¡lunk. A kÃ¶zhiedelemmel ellentÃ©tben a
fontossÃ¡gtudatot nem kÃ-vÃ¼lrÃµl, a kÃ¼lsÃµ visszaigazolÃ¡sokbÃ³l kapjuk meg a legtÃ¶bbszÃ¶r,
hanem abbÃ³l, ha Ã©letÃ¼nk Ã©s rendeltetÃ©sÃ¼nk Ã¶sszhangban Ã¡ll egymÃ¡ssal. A visszaigazolÃ¡sok
jÃ³k, sÃµt kellenek, de a kÃ¼lsÃµ visszaigazolÃ¡sokon felÃ¼l van egy annÃ¡l elsÃµdlegesebb, alapvetÃµbb
fÃ³rumunk, amely tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt megnyilatkozik a lelkiismeretÃ¼nk hangjÃ¡n keresztÃ¼l. Aminek
hangjÃ¡t egyÃ©bkÃ©nt kÃ¶nnyÃ¼ ideig, Ã³rÃ¡ig elhallgattatni, de hosszÃºtÃ¡von annÃ¡l nehezebb, s
egyre tÃ¶bb pÃ³tcselekvÃ©st, kompenzÃ¡ciÃ³t igÃ©nyel a Halak karmÃ¡jÃº, vagy megpakolt XII-es
hÃ¡zzal rendelkezÃµ emberektÃµl is. Az Isten szemszÃ¶gÃ©bÃµl nÃ©zve tehÃ¡t nem elsÃµdlegesen
fontos, hogy hÃ¡ny embert segÃ-tettem, illetve hatottam meg, hanem az, hogy sajÃ¡t sorsomat
bevÃ¡ltottam-e, gubancaimat feloldottam-e, a szemÃ©lyemet, vibrÃ¡ciÃ³imat felemeltem-e. Az Isteni
lÃ©nyÃ©vel valÃ³ kapcsolata mindenkinek szemÃ©lyes Ã©s ez a kapcsolat, vagy rendeltetÃ©s a
legfontosabb, a legelsÃµdlegesebb. Amennyiben valaki Ã©letfeladatainak bevÃ¡ltÃ¡sÃ¡n dolgozik, biztos,
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hogy a tÃ¶bbi emberrel valÃ³ kapcsolata is rendeltetÃ©sszerÃ¼en fog mÃ¼kÃ¶dni, annyit Ã©s ott segÃ-t,
ahol Ã©ppen szÃ¼ksÃ©g van rÃ¡, a sajÃ¡t fejlÃµdÃ©se Ã©s megvÃ¡ltÃ³dÃ¡sa szempontjÃ¡bÃ³l, s nem
annak a rovÃ¡sÃ¡ra. A kiegyenlÃ-tÃµdÃ©s, Ã¶nmegvÃ¡ltÃ¡s, sorsvÃ¡llalÃ¡s fontossÃ¡gÃ¡ban mindannyian
egyenlÃµk vagyunk a lÃ©tezÃ©sben, nincs olyan, hogy az egyik embernek fontosabb a programja a
mÃ¡siknak meg kevÃ©sbÃ©. Csak Ã©ppen az van, hogy a rosszul Ã©rtelmezett boldogulÃ¡si Ã©s
boldogÃ-tÃ¡si kÃ-sÃ©rletek hatÃ¡sÃ¡ra egymÃ¡st Ã©s Ã¶nmagunkat nem elÃµre mozdÃ-tjuk ebben a
folyamatban, hanem akadÃ¡lyozzuk, hÃ¡trÃ¡ltatjuk, Ã¶sszezavarjuk, ha nem vagyunk kellÃµen Ã©berek.
Amikor nem vagyok a helyemen spirituÃ¡lis szempontbÃ³l, akkor mÃ¡sokat is Ã³hatatlanul kibillentek az
egyensÃºlyukbÃ³l, Ã¶sszezavarok rendeltetÃ©s tudatukban, fÃ¼ggetlenÃ¼l attÃ³l, hogy emberi
Ã©rtÃ©kÃ-tÃ©lettel nÃ©zve Ã©ppen jÃ³t tettem nekik. MÃ¡r akit lehet, s amennyire lehet. EzÃ©rt
mondjÃ¡k tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt, hogy a pokolba vezetÃµ Ãºt jÃ³ szÃ¡ndÃ©kkal van kikÃ¶vezve.
A szociolÃ³gia az embert nagyrÃ©szt kapcsolatai alapjÃ¡n vizsgÃ¡lja, s ki nem mondott alapaxiÃ³mÃ¡ja,
hogy az ember, Ã¶nmagÃ¡ban nem sokat Ã©r, kicsinyke lÃ©ny, tÃ¡rsadalmi, kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi alkatrÃ©sz,
de a kapcsolatai, a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ tÃ¡rsadalmi Ã¶sszekÃ¶ttetÃ©sei, s ez az egÃ©sz tÃ¡rsadalmi
szervezÃµdÃ©s hatÃ¡sÃ¡ra hatalomra, erÃµre, termÃ©szeti Ã©s mÃ¡s jellegÃ¼ befolyÃ¡sra tehet szert, s
akkor mÃ¡r valaki, szemÃ©lyisÃ©g, sÃµt nem egyszer meg is valÃ³sÃ-totta Ã¶nmagÃ¡t. Ez egyÃ©bkÃ©nt
a polgÃ¡ri Ã¶ntudat. Ebben van is kÃ©tsÃ©gtelen igazsÃ¡g, de ez nem a vÃ©gsÃµ igazsÃ¡g, amire egy
szemÃ©ly az Ã©letÃ©t alapozhatja szellemi szempontbÃ³l. A kapcsolataimra nem alapozhatom az
Ã©letem, a kapcsolataim nem lehetnek fontosabbak, mint a bennem levÃµ abszolÃºt lÃ©nyemmel valÃ³
kiegyenlÃ-tÃµdÃ©s, tudatos Ã©s letisztÃ-tott kapcsolattartÃ¡s. MÃ¡sok, a tÃ¡rsadalom Ã©rtÃ©keinek a
felÃ¼lvizsgÃ¡latlan Ã¡tÃ¶mlesztÃ©se a sajÃ¡t tudatomba, a sajÃ¡t Ã©rtÃ©krendembe, hosszÃºtÃ¡von nem
hozza meg a kellÃµ lelki bÃ©kÃ©t, nyugalmat, a szellemi lÃ¡tÃ¡sbÃ³l eredÃµ biztonsÃ¡gÃ©rzetet, az
Ã©let megfelelÃµ irÃ¡nyvonalainak megtalÃ¡lÃ¡sÃ¡t, megtartÃ¡sÃ¡t. Ez (a polgÃ¡ri Ã¶ntudat)
tulajdonkÃ©ppen egy nagyon finom, alig lÃ¡thatÃ³ spirituÃ¡lis Ã©rtÃ©ksorrend megfordÃ-tÃ¡s (dh.
Halak), aminek viszont nagymÃ©rtÃ©kÃ¼ gyakorlati kÃ¶vetkezmÃ©nyei vannak. LegelsÃµsorban az,
hogy a szemÃ©ly nem fordÃ-t kellÃµ idÃµt Ã©s energiÃ¡t, sajÃ¡t szellemi Ã©njÃ©nek, kÃ©pzeletÃ©nek
a kitisztÃ-tÃ¡sÃ¡ra, sajÃ¡t Ã©rtÃ©krendjÃ©nek Ã©s az egyetemes igazsÃ¡gok Ã¶sszhangba hozÃ¡sÃ¡ra,
helyette a kapcsolattartÃ¡sra, az meghatÃ¡rozatlan Ã©lmÃ©ny (boldogsÃ¡g) keresÃ©sre, kÃ©zenfekvÃµ
cÃ©lokra, Ã©rtÃ©kekre alapozza Ã¶nkÃ©ntelenÃ¼l az Ã©letÃ©t. A belsÃµ zavarnak, pedig a
leglÃ¡tvÃ¡nyosabb kÃ¶vetkezmÃ©nye, hogy a szemÃ©ly nagyon hamar kiesik az egysÃ©gbÃµl, a
tengelyÃ©bÃµl, hosszÃºtÃ¡von kedÃ©lyproblÃ©mÃ¡i keletkeznek, az egyÃ©b nehezen
diagnosztizÃ¡lhatÃ³ Ã©s hagyomÃ¡nyos mÃ³don nehezen gyÃ³gyÃ-thatÃ³, egyre tÃ¶bb tÃ¼netet
produkÃ¡lÃ³ betegsÃ©gei mellett, s Ã³hatatlanul a kÃ¶zÃ¶ssÃ©gbÃµl is kiesik, egyedÃ¼l Ã©s
magÃ¡nyosan talÃ¡lja magÃ¡t. (A XII-es hÃ¡z a hosszantartÃ³ elzÃ¡rtsÃ¡gok, zÃ¡rt intÃ©zet lakÃ³k,
korhÃ¡z lakÃ³k hÃ¡za is.) MeghatÃ¡rozatlannÃ¡, illetve rosszul meghatÃ¡rozottÃ¡, Ã¡tgondolatlan
Ã©rtÃ©kektÃµl, igazsÃ¡goktÃ³l vezÃ©reltÃ© vÃ¡lik belsÃµleg, amelyek a valÃ³tlansÃ¡g ingovÃ¡nyos
talajÃ¡ra juttattÃ¡k. EgyedÃ¼l marad minden felszÃ-nes kÃ¶tÃµdÃ©si, egyÃ¼ttmÃ¼kÃ¶dÃ©si
tÃ¶rekvÃ©sei, kompromisszumai ellenÃ©re. FÃ¶lÃ¶sleges ilyenkor erÃµltetni az egyetÃ©rtÃ©st, a
megÃ©rtÃ©st, az alkalmazkodÃ¡st, a kapcsolatokat, maximum megjÃ¡tszÃ¡s Ã©s alakoskodÃ¡s lesz
belÃµle. Ameddig az ember belÃ¼l Ã¼res Ã©s zavaros, s Ã©ltetÃµ szellemi energiÃ¡itÃ³l elszakadt, addig
kapcsolatai sem telÃ-tÃµdnek, telÃ-tÃµdhetnek meg a szomjazott, valÃ³di, mÃ©lyrÃµl fakadÃ³ szeretettel,
egyetÃ©rtÃ©ssel, illetve csak nagy hazugsÃ¡gok Ã¡rÃ¡n jut egy kevÃ©s ilyen jellegÃ¼ nem kielÃ©gÃ-tÃµ
tapasztalathoz, melegsÃ©ghez. Az egyet Ã©rtÃ©shez, kell ugyanis Ã©rteni az Egyet. Ã•gy hÃ¡t inkÃ¡bb
meg kell kezdeni a pozitÃ-v magÃ¡ny, a magÃ¡val levÃ©s felvÃ¡llalÃ¡sÃ¡t, a mÃ©g intenzÃ-vebb befele
Ã©s felfele, az Isteni lÃ©tigazsÃ¡gok fele valÃ³ fordulÃ¡st, a spirituÃ¡lis naplÃ³zÃ¡st, valamint mindezen
idÃµszakokban kikristÃ¡lyosodott irÃ¡nyvonalak Ã©s igazsÃ¡gok szerinti lelki, gyakorlati Ã¡ldozatoknak a
meghozÃ¡sÃ¡t. Hiszen tudjuk jÃ³l, aki nem hoz Ã¡ldozatot a lÃ©t Ã©rdekÃ©ben, a sajÃ¡t nem egoista
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mÃ³dra Ã©rtelmezett lÃ©tÃ©rdekei Ã©rdekÃ©ben, maga vÃ¡lik vÃ©gÃ¼l Ã¡ldozattÃ¡. SajÃ¡t
fÃ©lelmeinek, odaadÃ¡s kÃ©ptelensÃ©gÃ©nek, valÃ³tlan igazsÃ¡gtartalmainak, Ã¶nÃ¡mÃ-tÃ¡sainak,
rejtÃµzkÃ¶dÃ©sÃ©nek, nyÃ-ltsÃ¡ga hiÃ¡nyÃ¡nak stb. Ã¡ldozatÃ¡vÃ¡, aminek csak kÃ¼lsÃµ
megjelenÃ©si formÃ¡i az, ha mondjuk becsapjÃ¡k, hazudnak neki, fÃ©lrevezetik, Ã¡mÃ-tjÃ¡k,
kihasznÃ¡ljÃ¡k hiszÃ©kenysÃ©gÃ©t, jÃ³hiszemÃ¼sÃ©gÃ©t, segÃ-tÃµ szÃ¡ndÃ©kÃ¡t.
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