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Napjainkban mÃ¡r igen kevÃ©s azon emberek szÃ¡ma, akik nem tudnak Ã-rni, olvasni. Megtanultuk,
megtanÃ-tottak rÃ¡. A mai ember ezt az Ã-rÃ¡s, olvasÃ¡s kÃ©pessÃ©gÃ©t legelsÃµsorban a kÃ¼lsÃµ, az
emberkÃ¶zÃ¶tti kommunikÃ¡ciÃ³ban, valamint a szemÃ©lyes Ã©rvÃ©nyesÃ¼lÃ©st szolgÃ¡lÃ³
ismeretszerzÃ©sre hasznÃ¡lja, az Ã©letÃ©ben legtÃ¶bbszÃ¶r ezzel ki is merÃ¼l az Ã-rÃ¡s szerepe. Pedig
az Ã-rÃ¡snak van egy a belsÃµ dimenziÃ³val, a valÃ³sÃ¡g teremtÃµ kÃ©pzeletÃ¼nkkel, illetve a
tudattalanunkkal valÃ³ Ã¶sszekapcsolÃ¡si funkciÃ³ja. Ez legalÃ¡bb olyan fontos, mint a mindennapi
kÃ¼lsÃµ kommunkÃ¡ciÃ³nk Ã©s nem tÃºlzok, ha azt Ã¡llÃ-tom sok esetben mÃ©g sokkal fontosabb.
Ugyanis szÃ¡mos kÃ¼lsÃµ drÃ¡mÃ¡tÃ³l, fÃ¶lÃ¶sleges nÃ©zetÃ©eltÃ©rÃ©stÃµl Ã©s egyÃ©b
vÃ¡ratlannak lÃ¡tszÃ³, vagy Ã©ppen tÃºlzottan is hosszÃº ideig fennÃ¡llani lÃ¡tszÃ³ sorskÃ-zistÃµl
mentjÃ¼k meg magunkat, amennyiben megtanulunk kommunikÃ¡lni mÃ©lyebb Ã¶nmagunkkal. Ahogy a
kapcsolatot a kÃ¼lvilÃ¡ggal (annak azon szereplÃµivel is, amelyek elsÃµ lÃ¡tÃ¡sra nem tÃºlzottan
szimpatikusak) fel kell vegyÃ¼k Ã©s kommunkÃ¡lnunk kell, mivelhogy kommunkÃ¡ciÃ³ nÃ©lkÃ¼l az
emberi fejlÃµdÃ©s elkÃ©pzelhetetlen, ugyanÃ-gy a sajÃ¡t belsÃµ tartalmainkkal is meg kell tennÃ¼nk.
Vannak esetek ugyanis, amikor a legelemibb kommunkÃ¡ciÃ³ is elveszik, megszÃ¼nik bizonyos belsÃµ
kÃ©sztetÃ©seinkkel mivelhogy tudatosan Ãºgy dÃ¶ntÃ¼nk, nem fontosak, Ã¡tlÃ©phetÃµek,
fÃ©lretolhatÃ³ak, elhÃ¡rÃ-thatÃ³ak. Ã•gy aztÃ¡n ezen mellÃµzÃ¶tt, de kellÃµkÃ©ppen Ã¡t nem
vilÃ¡gÃ-tott, vÃ©gsÃµ helyÃ©re nem tett Ã©s ezÃ¡ltal fel nem oldott, tehÃ¡t a mÃ©lyben aktuÃ¡lis Ã©s
ezÃ©rt visszatÃ©rÃµ Ã©rzÃ©seink, vÃ¡gyaink, kÃ©pzeteink vagy Ã©ppen szorongÃ¡saink, fÃ©lelmeink
a legtÃ¶bb esetben betegsÃ©gek, anyagi, szemÃ©lyi vesztesÃ©gek formÃ¡jÃ¡ban fognak visszakÃ¶szÃ¶nni
a tudattalanunkbÃ³l Ã©s az azzal szorosan Ã¶sszefÃ¼ggÃµ kÃ¼lvilÃ¡gbÃ³l.
A fiatal, 14 Ã©s 16 Ã©ves, korunk kÃ¶rÃ¼l, elÃ©g sokunk szÃ¼ksÃ©gÃ©t Ã©rzi a Ã-rÃ¡snak, a belsÃµ
kommunkÃ¡ciÃ³nak.
AztÃ¡n kÃ©sÃµbb, ezen Ã¶nÃ¡llÃ³ szellemi Ã©bredÃ©sÃ¼nk, valamint az ezzel Ã¶sszefÃ¼ggÃµ
krÃ-zisekben Ã©s vÃ¡lasztÃ¡sokban bÃµvelkedÃµ Ã©letperiÃ³dus nyomÃ¡sÃ¡nak elmÃºltÃ¡val, a
korÃ¡bban naplÃ³t Ã-rÃ³ szemÃ©lyek nagy rÃ©sze elhagyja eme foglalatossÃ¡gÃ¡t. SÃµt, nÃ©ha kicsit
mÃ©g szÃ©gyenkezve is tekint vissza, annak tudatÃ¡ban, hogy volt egy ilyen romantikus idÃµszaka, amikor
leÃ-rta Ã©lmÃ©nyeit, gondolatait sajÃ¡t magÃ¡nak. Pedig, nincs amiÃ©rt, az Ã-rÃ¡snak fontos szerepe van
a szemÃ©lyes fejlÃµdÃ©sÃ¼nkben Ã©s nem vÃ©letlenÃ¼l az emberisÃ©g igyekezett tudÃ¡sÃ¡t
Ã-rÃ¡sban rÃ¶gzÃ-teni. Vagy talÃ¡n fiatalkori Ã¶nmagunkat Ã©rtÃ©keljÃ¼k utÃ³lag alÃ¡, idealistÃ¡nak,
naivnak lÃ¡tva akkori meglÃ¡tÃ¡sainkat s nem talÃ¡lva elÃ©g fontosak, meghatÃ¡rozÃ³nak az akkori
gondolatainkat, talÃ¡n a szemÃ©lyÃ¼nket. A sajÃ¡t Ã©letÃ¼nk alakulÃ¡sa szempontjÃ¡bÃ³l
mindenkÃ©ppen az volt, mivelhogy ez volt az elsÃµ prÃ³bÃ¡lkozÃ¡s az Ã¶nÃ¡llÃ³, autonom
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gondolkodÃ¡sunk, lÃ©tÃ¼nk irÃ¡nyÃ¡ba. MÃ¡srÃ©szt a mÃ©g kezdetben elÃ©ggÃ© csiszolatlan
fiatalkori gondolataink, meglÃ¡tÃ¡saink sok esetben fontosabbak, mint a kÃ©sÃµbbi a civilizÃ¡ciÃ³s
logikÃ¡nak tÃ¶bbnyire behÃ³dolt, Ã¶nfÃ©ltÃ©si Ã©s az Ã©letmegnyerÃ©si spekulÃ¡ciÃ³ink, negatÃ-v
koncepciÃ³ink, kellÃµkÃ©ppen felÃ¼l nem vizsgÃ¡lt hiedelmeink, a megvÃ¡ltÃ¡s, az igazsÃ¡g keresÃ©s,
az Isteni lÃ©tezÃ©s szemszÃ¶gÃ©bÃµl, mÃ©g akkor is, ha valÃ³ban ezen idÃµszak tÃ¡zisei nem mind
Ã¡lljÃ¡k ki az idÃµk prÃ³bÃ¡jÃ¡t.
Mindazon Ã¡ltal Ã©n nem egy leÃ-rÃ¡sszerÃ», "romantikus" naplÃ³Ã-rÃ¡sra szeretnÃ©m felhÃ-vni a
figyelmet, ebben az Ã-rÃ¡sban, hanem a befelÃ© fordulÃ¡s, az Ã¶nmagunkhoz valÃ³ ÃµszintesÃ©g Ã©s
nem utolsÃ³ sorban a szemÃ©lyessÃ©g fontos szerepÃ©re, amely a naplÃ³Ã-rÃ¡s Ã¡ltal valÃ³sul meg a
legkÃ¶nnyebben. Tudjuk ugyanis, csak ami szemÃ©lyes csupÃ¡n az egyetemes. Az egyetemessÃ©g elve
nem kÃ-vÃ¼l a sokasÃ¡gban, hanem belÃ¼l a szemÃ©lyben tud megvalÃ³sulni a legtisztÃ¡bban Ã©s a
legÃ¡tfogÃ³bban.
A spirituÃ¡lis naplÃ³rÃ³l tudni kell, legalÃ¡bb hÃ¡rom, rendkÃ-vÃ¼l fontos funkciÃ³ja van: a
szemÃ©lyessÃ©g, az igazsÃ¡gkeresÃ©s Ã©s a tervezÃ©s.
A szemÃ©lyessÃ©g.
A naplÃ³zÃ¡snak egyik legfontosabb feltÃ©tele, biztosak legyÃ¼nk abban, soha senki nem olvassa el
rajtunk kÃ-vÃ¼l s mi sem olvassuk fel mÃ¡snak. Ezen alapfeltÃ©tel teljesÃ¼lÃ©se nÃ©lkÃ¼l nem
Ã©rdemes belefogni, mert tÃ©vÃºtra visz az egÃ©sz igyekezetÃ¼nk, idÃµ elfecsÃ©relÃ©s, legjobb
esetben, a naplÃ³zÃ¡ssal eltÃ¶ltÃ¶tt idÃµnk. A naplÃ³Ã-rÃ¡s az Isteni lÃ©nyÃ¼nkkel, lÃ©nyegÃ¼nkkel
valÃ³ tÃ¡rsalgÃ¡s, egyfajta Isteni kiegyenlÃ-tÃµdÃ©s az egyÃ©ni, individuÃ¡lis Ã©nÃ¼nk (lÃ©tÃ¼nk)
Ã©s az egyetemes Ã©nÃ¼nk kÃ¶zÃ¶tt, amennyiben jÃ³l sikerÃ¼l. SzÃ¡momra Ã©s az Isten (a Felettes
Ã‰nem) szÃ¡mÃ¡ra fontos mindez elsÃµdlegesen Ã©s senki mÃ¡snak nincs kÃ¶zvetlen kÃ¶ze hozzÃ¡.
EzÃ©rt ne is gondolkozzunk abban, hogy bÃ¡rkinek, bÃ¡rmikor is megmutatjuk, megmutathatjuk.
Mindenki szÃ¡mÃ¡ra fontos az ÃµszintesÃ©g befele is, hiszen a grafolÃ³gusoktÃ³l tudjuk, a civilizÃ¡lt
eurÃ³pai ember hazudik a legtÃ¶bbet, ugyanakkor Nietche is rÃ¡mutatott: elenyÃ©szÃµen kevÃ©s az, amit
mÃ¡soknak hazudunk, ahhoz kÃ©pest, amit magunknak hazudunk. Ez nagyon fontos, a legtÃ¶bbet az ember
sajÃ¡t Isteni lÃ©nye, lelkiismerete elÃµtt komÃ©diÃ¡zik. A naplÃ³zÃ¡s lÃ©nyege Ã©ppen a mÃ¡soknak
meg nem mutatÃ¡sban Ã¡ll. A NaplÃ³ nem a barÃ¡tunk, a barÃ¡tnÃµnk, a fÃ©rjÃ¼nk, a felesÃ©gÃ¼nk
vagy valamely mÃ¡s kÃ¼lsÃµ kÃ¶zÃ¶nsÃ©gÃ¼nk meghatÃ¡sÃ¡ra kÃ©szÃ¼l, nem azÃ©rt kÃ©szÃ¼l,
hogy bÃ¡rkit is elkÃ¡prÃ¡ztassunk, meggyÃµzzÃ¼nk vele, hogy bÃ¡rki is meghatÃ³djon a mi
felfedezÃ©seinktÃµl, esetleg irodalmi teljesÃ-tmÃ©nyÃ¼nktÃµl, s az elejÃ©n az elmÃ©leteinktÃµl,
Ã©letfilozÃ³fiÃ¡nktÃ³l. A NaplÃ³ elsÃµsorban a mentÃ¡lis, valamint spirituÃ¡lis Ã¶sszeszedettsÃ©gÃ¼nk
elÃ©rÃ©sÃ©t Ã©s fenntartÃ¡sÃ¡t, az imaginÃ¡ciÃ³k (Ã©letkÃ©pzeletÃ¼nk) Ã©s tudattalanunk
tisztÃ-tÃ¡sÃ¡t szolgÃ¡lja Ã©s nem vilÃ¡gi (kÃ¼lsÃµ) cÃ©lokat. MentÃ¡lis rend Ã©s kÃ¶vetkezetessÃ©g
nÃ©lkÃ¼l ugyanis vagy rendetlensÃ©g Ã©s sodrÃ³dÃ¡s lesz az gondolatainkban,
Ã©letkÃ©pzeletÃ¼nkben s nem utolsÃ³sorban az Ã©letÃ¼nkben, vagy, Ã©ppen ellenkezÃµleg
szÃ»klÃ¡tÃ³kÃ¶rÃ»sÃ©g, sablonossÃ¡g, aminek kÃ¶vetkezmÃ©nye az unalom, az ismÃ©tlÃµdÃ©s, a
kÃ©nyszerÃ», Ã©rtelmetlennek (lÃ¡tszÃ³) nÃ©ha megmagyarÃ¡zhatatlan Ã©lethelyzetek Ã©s a
fejlÃµdÃ©s csÃ¶kkent mÃ©rtÃ©ke. Vannak emberek, akiknek Ã©letfilozÃ³fiÃ¡ja egy fÃ©l gÃ©pelt
oldalon elfÃ©rne, mondja a fÃ©rjem, s valÃ³ban, az esetek tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben Ã-gy is van. A tudatosan
kimunkÃ¡lt, bevÃ¡lÃ³, vilÃ¡gossÃ¡got Ã©s eredmÃ©nyt hozÃ³ Ã©letkoncepciÃ³ a legtÃ¶bb esetben egy
ekkora helyen el szokott fÃ©rni. Azonban ennÃ©l szÃ¡mosabb Ã©s gyakoribb szokott lenni a
fÃ©ltudatossÃ¡g hatÃ¡rÃ¡t sÃºrolÃ³ hiedelemrendszerÃ¼nk, nem beszÃ©lve a tudattalanunkban
meghÃºzÃ³dÃ³ rejtett programokrÃ³l. Nemegyszer derÃ¼l fÃ©ny a rejtett, addig Ã©szre nem vett,
kellÃµkÃ©ppen nem tudatosÃ-tott magatartÃ¡sunkra, gondolat, szÃ³, tett szakadÃ¡sunkra a naplÃ³zÃ¡s
kÃ¶zben, amely fÃ¶lÃ¶tt Ã¡tsiklottunk volna kÃ¼lÃ¶nben, de amely egyÃ©bkÃ©nt lÃ©nyeges Ã©s fontos
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Ã¶sszetevÃµje a lelki Ã©s gyakorlati Ã©letÃ¼nknek. UgyanÃ-gy kerÃ¼lnek nagyÃ-tÃ³ lencse alÃ¡ Ã©s
ezÃ¡ltal korrekciÃ³ alÃ¡ is a magÃ¡tÃ³l Ã©rtetÃµdÃµnek gondolt Ã©s tartott elkÃ©pzelÃ©seink is szÃ©p
lassan a naplÃ³zÃ¡saink sorÃ¡n.
Az Ã-rÃ¡snak ugyanis nagyelÃµnye a beszÃ©ddel Ã©s az Ã-rÃ¡sba nem foglalt gondolkozÃ¡ssal szemben,
hogy lelassÃ-tja a gondolkozÃ¡s, a gondolatÃ¡ramlÃ¡s folyamatÃ¡t Ã©s ezÃ¡ltal egy adott tÃ©mÃ¡ra valÃ³
fÃ³kuszÃ¡ltsÃ¡got spontÃ¡n mÃ³don fenntartja, amely Ã¡ltal sokkal alaposabban, mÃ©lyebben tudunk
kÃ¶rbe jÃ¡rni szÃ¡munkra lÃ©nyeges Ã©lettÃ©mÃ¡kat, problÃ©mÃ¡kat. SzÃ¡mos dolgot rendezÃ¼nk
magunk kÃ¶rÃ¼l, a munkÃ¡nkban fÃµkÃ©nt Ã©s a kÃ¼lvilÃ¡gban, csupÃ¡n a sajÃ¡t gondolatainkat nem
rendezzÃ¼k kellÃµkÃ©ppen, az elmÃ©lyÃ-tÃ©srÃµl nem is beszÃ©lve. A rendszeres naplÃ³zÃ¡s
hozzÃ¡segÃ-t, hogy legalÃ¡bb azzal tisztÃ¡ban legyÃ¼nk, mit is gondolunk valÃ³jÃ¡ban egy adott
tÃ©mÃ¡ban Ã©s egyre nagyobb jÃ¡rtassÃ¡gra tegyÃ¼nk szert sajÃ¡t belsÃµ lelki tÃ¡jainkon. EzÃ¡ltal egyre
pontosabb, helyesebb Ã©rtelmezÃ©sekre jussunk. Ugyanakkor, figyelemremÃ©ltÃ³ az is, hogy amit mÃ¡r
egyszer leÃ-rtam, viccesen fogalmazva, amiben magammal megegyeztem a naplÃ³mban, arra napkÃ¶zben
nem kell visszatÃ©rnem tÃ¶bbet, az nem terheli a mentÃ¡lomat, a gondolkozÃ¡somat Ã©s a
gondolkodÃ¡som, a lÃ©nyem nyitott az Ãºj perspektÃ-vÃ¡k, az Ãºj gondolatok irÃ¡nt, akÃ¡r abban a
tÃ©mÃ¡ban is. Ameddig ezzel szemben az olyan kÃ©pzetek problÃ©mÃ¡k, gondolatok, elkÃ©pzelÃ©sek,
amelyeket nem Ã-rtam le, azok minduntalan, ugyanÃºgy kÃ¶rbeforognak a fejemben Ã©s el sem tudom
engedni Ãµket, de szÃ¡mottevÃµ elÃµrelÃ©pÃ©st sem tudok bennÃ¼k tenni. Ez a szemÃ©lyes
megfigyelÃ©sem, amelynek eredmÃ©nyekÃ©nt tartom nagyon fontosnak a spirituÃ¡lis naplÃ³ vezetÃ©st
Ã©s ajÃ¡nlom mindenkinek, aki Ã¶nmagÃ¡val szemben igÃ©nyes Ã©s fejlÃµdni akar.
Az igazsÃ¡gkeresÃ©s.
A spirituÃ¡lis naplÃ³ mÃ¡sodik legfontosabb funkciÃ³ja, cÃ©lja az egyÃ©ni igazsÃ¡gkeresÃ©s. BÃ¡r az
utÃ³bbi idÃµben csÃ¶kkentettem az elolvasott kÃ¶nyvek szÃ¡mÃ¡t, azt mondhatom sok kÃ¶nyvet
elolvastam Ã©letem folyamÃ¡n, de azt vettem Ã©szre, az olvasÃ¡s semmit sem Ã©r az egyÃ©ni
gondolkozÃ¡si Ã©s tapasztalati rendszerembe valÃ³ tudatos beÃ©pÃ-tÃ©s nÃ©lkÃ¼l, vagyis a kapott
informÃ¡ciÃ³n valÃ³ elgondolkozÃ¡s nÃ©lkÃ¼l. Olyan ez, mint amikor eszik az ember, de
mohÃ³sÃ¡gÃ¡ban a bekebelezÃ©sre koncentrÃ¡l csupÃ¡n, az emÃ©sztÃ©sre, feldolgozÃ¡sra nem. A
vÃ©ge gyomorrontÃ¡s lesz. Ahogy a fizikai formÃ¡ban felvett informÃ¡ciÃ³t, az Ã©telt, jÃ³l meg kell
rÃ¡gni Ã©s emÃ©szteni, vagyis darabjaira kell szedni Ã©s mindenik elemÃ©t kÃ¼lÃ¶n, kÃ¼lÃ¶n
megvizsgÃ¡lva, beazonosÃ-tva lehet igazÃ¡n felhasznÃ¡lni, Ãºgy a mentÃ¡lis informÃ¡ciÃ³val is ugyanezt
ajÃ¡nlott tenni. KÃ¼lÃ¶nben hiÃ¡bavalÃ³an eltÃ¶ltÃ¶tt idÃµ az olvasÃ¡s, mert Ãºgy sem marad meg annyi
belÃµle, amennyi megmaradhatna a kellÃµen elmÃ©lyÃ¼lt szemÃ©lyes foglalkozÃ¡ssal, a sajÃ¡t korÃ¡bbi
tapasztalatokkal, elgondolÃ¡sokkal, nagyjÃ¡bÃ³l mÃ¡r letisztÃ-tott gondolati elemekkel valÃ³
Ã¶sszekapcsolÃ¡ssal, megÃ-tÃ©lÃ©ssel. NyilvÃ¡n mindenki maga szabja meg, mennyire akar tÃ¼zetesen
felÃ¼lvizsgÃ¡lni valamit, ehhez mindenkÃ©ppen jÃ³ eszkÃ¶z a naplÃ³Ã-rÃ¡s.
MÃ¡srÃ©szt a naplÃ³Ã-rÃ¡snak egyik legfontosabb cÃ©lja a mindennapi esemÃ©nyek spirituÃ¡lis
jelentÃ©sÃ©nek megkeresÃ©se, a szellemi gyÃ¶kÃ¶kre valÃ³ visszavezetÃ©s, a spirituÃ¡lis
igazsÃ¡gkeresÃ©s. NaplÃ³Ã-rÃ¡s kÃ¶zben a magam csendjÃ©ben, olyan Ã¶sszefÃ¼ggÃ©seket keresek
Ã©s lÃ¡tok meg, amelyek mellett kÃ¼lÃ¶nben elsuhannÃ©k a felszÃ-nekhez szokott Ã©rzÃ©ki, Ã©rzelmi
Ã©s gondolati, benyomÃ¡sok hatÃ¡sÃ¡ra. Ebben a keresÃ©sÃ©ben segÃ-t az adott helyzet, valamely
elmÃ©let, vagy bÃ¡rmi egyÃ©bnek az egyetemes tÃ¶rvÃ©nyek tÃ¼krÃ©ben valÃ³ megvizsgÃ¡lÃ¡sa.
Biztosak lehetÃ¼nk, amennyiben van tÃ¼relmÃ¼nk egy Ã©lethelyzetet, problÃ©mÃ¡t mind a tÃ-z
egyetemes tÃ¶rvÃ©nyen keresztÃ»l vezetve megvizsgÃ¡lni, azoknak fÃ©nyÃ©ben Ã¡tgondolni, sokkal
teljesebb kÃ©pet nyerÃ¼nk a problÃ©makÃ¶rrÃµl, Ã©lethelyzetrÃµl, mind annak elÃµtte, valamint
tisztÃ¡bban lÃ¡tjuk a jÃ¶vÃµben megteendÃµ Ã©rtelmes lÃ©pÃ©seket is. Az elsÃµ lÃ©pÃ©skÃ©nt, az
egyetemes tÃ¶rvÃ©nyeket figyelem elÃµtt tartva, megkereshetjÃ¼k mennyiben, milyen minÃµsÃ©gben,
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mikor jÃ¡rult hozzÃ¡ a mi imaginÃ¡ciÃ³k (Ã©letkÃ©pzeletÃ¼nk) az adott helyzet kialakulÃ¡sÃ¡hoz. Ez
mÃ¡ris a mÃ¡gia Ã©s rezonancia egyetemes tÃ¶rvÃ©nyÃ©hez kapcsolÃ³dÃ³, a kauzÃ¡lis
felelÃµssÃ©gvÃ¡llalÃ¡snak az elsÃµ Ã©s legfontosabb lÃ©pÃ©se. EzutÃ¡n jÃ¶het a kompenzÃ¡ciÃ³
(analÃ³gia), nemek, a polaritÃ¡s, a ritmus Ã©s ciklus, az ok Ã©s okozat (a kÃ¶vetkezmÃ©nyek
felmÃ©rÃ©se), a fejlÃµdÃ©s, a szeretet (egysÃ©g) Ã©s az abszolutum (a kiegyenlÃ-tÃµdÃ©s)
tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek alapjÃ¡n tÃ¶rtÃ©nÃµ felÃ¼lvizsgÃ¡lÃ¡s. ( Az egyetemes tÃ¶rvÃ©nyekkel kapcsolatos
leÃ-rÃ¡st az oldalunkon talÃ¡l Ã©s kÃ©rdezni is lehet a vendÃ©gkÃ¶nyvben vagy a fÃ³rumon.) MÃ©g
kiegÃ©szÃ-tÃ©skÃ©nt hozzÃ¡tennÃ©m, nem utolsÃ³ sorban mindennek a sajÃ¡t szÃ¼letÃ©si
horoszkÃ³pomhoz valÃ³ hozzÃ¡kapcsolÃ¡sÃ¡nak, visszavezetÃ©sÃ©nek fontossÃ¡gÃ¡t. A szÃ¼letesi
kÃ©pletemmel valÃ³ Ã¶sszekapcsolÃ¡s sorÃ¡n Ã©rtem meg igazÃ¡n ugyanis, miÃ©rt is kellett nekem egy
adott Ã©lethelyzettel talÃ¡lkoznom az Isteni IgazsÃ¡g fÃ©nyÃ©ben. Ehhez azonban szÃ¼ksÃ©gem van az
analÃ³giÃ¡s gondolkodÃ¡sban valÃ³ jÃ¡rtassÃ¡gra, mert semmit nem Ã©r a naplÃ³Ã-rÃ¡s, gondolom ez
eddig elÃ©ggÃ© Ã©rthetÃµvÃ© vÃ¡lt egyÃ©bkÃ©nt, ha megmaradok a kÃ¼lsÃµ okok
boncolgatÃ¡sÃ¡nÃ¡l, a szomszÃ©dra, a pÃ¡romra, az idÃµjÃ¡rÃ¡sra, az intÃ©zmÃ©nyre, a vÃ-rusokra
valÃ³ visszavezetÃ©snÃ©l, s netÃ¡n haragnÃ¡l. S mÃ¡ris ott tartunk az analÃ³gia tÃ¶rvÃ©nyÃ©nÃ©l,
valamint az ok okozat Ã©s a mÃ¡gia tÃ¶rvÃ©nyÃ©nÃ©l. Az analogikus megfelelÃ©seket megkeresve
lehet Ã¶sszekapcsolÃ³dÃ¡sok keresni a lÃ¡tszÃ³lag semmilyen Ã¶sszefÃ¼ggÃ©seket nem mutatÃ³
jelensÃ©gek, problÃ©ma elemek Ã©s a szemÃ©lyem kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ struktÃºrÃ¡i kÃ¶zÃ¶tt pÃ©ldÃ¡ul.
Az analÃ³giÃ¡kat Ãºgy talÃ¡lom meg, ha az adott esemÃ©nynek, a benne szereplÃµ szemÃ©lyeknek,
tÃ¡rgyaknak, jelensÃ©geknek a kÃ¼lsÃµ megnyilvÃ¡nulÃ¡saibÃ³l kikÃ¶vetkeztetem, milyen belsÃµ
tulajdonsÃ¡gokkal rendelkeznek, s ezÃ¡ltal milyen egyetemes tartalmakkal Ã¡llnak Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben,
ehhez fogÃ³dzÃ³kat szÃ¡mos asztrolÃ³gia kÃ¶nyvben talÃ¡lni lehet, ugyanis az asztrolÃ³gia Ã©ppen az
analÃ³giÃ¡s kapcsolatok feltÃ©rkÃ©pezÃ©sÃ©nek, beazonosÃ-tÃ¡sÃ¡nak mentÃ¡lis tudomÃ¡nya.
SzÃ¡mtalan pÃ©ldÃ¡t lehet erre adni, amire most nem tÃ©rek ki. Ezen kÃ-vÃ¼l az egÃ©szsÃ©gi
problÃ©mÃ¡kkal Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben jÃ³ tÃ¡mpontokat kÃ-nÃ¡lnak a Dethlefsen Ã©s a RÃ¼diger
Dhalke kÃ¶nyvei is.
A tervezÃ©s.
A sorsalakÃ-tÃ¡snak kÃ©t fontos kulcsa van, a szemÃ©lyes a kauzÃ¡lis felelÃµssÃ©gvÃ¡llalÃ¡s, amirÃµl
korÃ¡bban Ã-rtam, valamint a tervezÃ©s. A kauzÃ¡lis felelÃµssÃ©g vÃ¡llalÃ¡ssal Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben,
annyit el kell mondanom, hogy a gyakorlati Ã©s spirituÃ¡lis Ã©letfeladataim ismerete nÃ©lkÃ¼l, (szinte)
lehetetlen ebben gondolkozni.
Ã‰letterv nÃ©lkÃ¼l a sorsom hajÃ³ja a pillanatnyi hangulatok, Ã¶tletek, a megkÃ-vÃ¡nt mÃºlÃ³ divatok,
valamint a negatÃ-v programjaim (asztrolÃ³gusi szemmel nÃ©zve a SÃ¡rkÃ¡nyfarkam, a Lilithem, a
negatÃ-v fÃ©nyszÃ¶gekbÃµl kikÃ¶vetkeztethetÃµ gyengesÃ©geim) hullÃ¡mverÃ©sei Ã©s szelei kÃ©nye
kedvÃ©nek, hÃ¡nyattatÃ¡sÃ¡nak van kitÃ©ve. EzÃ©rt elengedhetetlenÃ¼l szÃ¼ksÃ©ges az Ã©letterv. Az
Ã©letterv lehet hosszÃº tÃ¡vÃº. MindenkÃ©ppen szÃ¼ksÃ©ges, legalÃ¡bb nagyvonalakban tudni,
tudatosÃ-tani: hovÃ¡ akarok megÃ©rkezni, melyek a tÃ¡vlati terveim, milyen helyzetben szeretnÃ©m lÃ¡tni
magamat 5, 10, 15, 25 Ã©v mÃºlva. Ugyanakkor a terv lehet rÃ¶videbb tÃ¡vÃº, kisebb futamidejÃ» is,
amelynek mentÃ¡lis elÃµkÃ©szÃ-tÃ©se legalÃ¡bb olyan fontos lehet, mint a hosszÃº tÃ¡vÃº tervÃ©. A
naplÃ³mba tehÃ¡t, mindezeket jÃ³l megalapozhatom, kidolgozhatom, Ã¡tgondolhatom Ã©s termÃ©szetesen
kÃ©sÃµbb is ellenÃµrizhetem Ã©s korrigÃ¡lhatom (esetleg megvÃ¡ltoztathatom), ha szÃ¼ksÃ©ges. A
visszajelzÃ©seket, kÃ¶vetkezmÃ©nyeket Ã©rtelmezhetem. A spirituÃ¡lis naplÃ³m tehÃ¡t a
legÃ©rdekesebb, a legkÃ¶tetlenebb mentÃ¡lis alkÃ-mia laborom, valÃ³jÃ¡ban.
Eme kis Ã-zelÃ-tÃµ utÃ¡n mindenkinek termÃ©keny Ã¶n- Ã©s igazsÃ¡g- felfedezÃµ spirituÃ¡lis
naplÃ³zÃ¡st kÃ-vÃ¡nok a tovÃ¡bbiakban!
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