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AsztrolÃ³giailag Ã¡ltalÃ¡ban a MerkÃºhoz, valamint a Jupiterhez szoktÃ¡k sorolni a hazugsÃ¡got. Mint
elsÃµdleges besorolÃ¡s talÃ¡lÃ³, de ha alaposabban megvizsgÃ¡ljuk, kiderÃ¼l, hogy a hazugsÃ¡g olyan, a
lÃ©tezÃ©s ellenÃ©ben tÃ¡masztott rombolÃ³ tartalom Ã©s tevÃ©kenysÃ©g, amely Ã©rinti a tÃ¶bbi
asztrolÃ³giai alapelvet is. Ha csak a bolygÃ³k szintjÃ©n vesszÃ¼k sorba a hazugsÃ¡g kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ
alakzatait, elmondhatjuk, hogy a NapnÃ¡l megjelenik, mint hamis, Ã¶sszezavart Ã¶ntudat, vagy Ã©n-tudat, a
HoldnÃ¡l megjelenik, mint a ki nem tisztÃ-tott Ã©rzelmek miatti tÃ©ves Ã©s torz tÃ¡rsÃ-tÃ¡sok,
tÃ¼krÃ¶zÃµdÃ©sek. A MerkÃºrnÃ¡l, mint tÃ©ves kÃ¶vetkeztetÃ©sek, mint a gondolkodÃ¡s logikai
kisiklÃ¡sai. A VÃ©nusznÃ¡l, mint boldogsÃ¡g-kÃ©pek, jÃ³lÃ©t-ideÃ¡k, amelyeknek semmilyen
kapcsolatban nem Ã¡llnak egy igazÃ¡n kiegyensÃºlyozott Ã©lettel. A MarsnÃ¡l megjelenik, mint erÃµszak, a
JupiternÃ©l megjelenik, mint hamis moralitÃ¡s, az igazsÃ¡g elkenÃ©se, elfolyÃ³sÃ-tÃ¡sa, Ã©dessÃ©,
cukrossÃ¡ tÃ©tele. A SzaturnusznÃ¡l, mint Ã¡lfelelÃµssÃ©g, hazug elkÃ¶telezÃµdÃ©sek, az
UrÃ¡nusznÃ¡l, mint korrupt Ã©rtelem, a NeptunusznÃ¡l, mint hazug szeretet, a PlÃºtÃ³nÃ¡l, mint:
erÃµszakba Ã¶ltÃ¶zÃ¶tt, hatalmi eszkÃ¶zÃ¶kkel alÃ¡tÃ¡masztott, Ã©rzelmeket, Ã©rtelmet, Ã¶ntudatot,
embert Ã©s kÃ¶zÃ¶ssÃ©get alÃ¡Ã¡sÃ³, az IgazsÃ¡g nevÃ©ben fellÃ©pÃµ hazugsÃ¡g-rendszer, elnyomÃ¡s
Ã©s kizsÃ¡kmÃ¡nyolÃ¡s.
A hazugsÃ¡g, tehÃ¡t olyan mÃ©lyen gyÃ¶kerezik, metafizikai eredetÃ©t tekintve, hogy mintegy
betolakszik a lÃ©tmegnyilvÃ¡nulÃ¡sokat hordozÃ³ lÃ©talapok kÃ¶rÃ©be is, Ã©s ott kifejti a maga
mÃ©rgezÃµ, bomlasztÃ³, a valÃ³sÃ¡got lÃ©nyegtelennÃ©, Ã©rtelmetlennÃ©, szeretetlennÃ© tevÃµ
hatÃ¡sÃ¡t.
A metafizika a legveszÃ©lyesebbnek a hazugsÃ¡got tartja, mert ismeri ezt az elÃµbb felvÃ¡zolt
jelensÃ©get, miszerint a hazugsÃ¡g a lÃ©talapok szintjÃ©n hat Ã©s azt mindenki tudja, hogy ha az
alapokkal baj van, akkor minden mÃ¡ssal baj van, mert az egÃ©szet az alapok tartjÃ¡k fenn.
Azt, hogy a hazugsÃ¡gnak van egy ilyen tulajdonsÃ¡ga, hogy a fundamentumot, az alapot tÃ¡madja meg,
akÃ¡r ki nem mondott mÃ³don, de mindenki tudja. PÃ©ldÃ¡ul egy olyan emberrÃµl, aki hazudik
kisebb-nagyobb dolgokban, nem azt mondjÃ¡k, hogy Ãµ az, aki hazudik kisebb-nagyobb dolgokban, hanem
azt, hogy Ãµ egy hazug ember. Ha bÃ¡rmit mond, egybÃµl az a kÃ©rdÃ©s tevÃµdik fel a hallgatÃ³ban,
hogy nem-e egy Ãºjabb hazugsÃ¡ggal Ã¡ll szemben. SzoktÃ¡k mondani az ilyen emberrÃµl, hogy vigyÃ¡zni
kell, mert amikor kÃ©rdez, akkor is hazudik. Humoros, de van benne valami, mert bizonyos, rejtegetett
szÃ¡ndÃ©koktÃ³l vezetett ember tehet fel olyan kÃ©rdÃ©seket, amire nem is igazÃ¡n akar vÃ¡laszt kapni,
hisz a kÃ©rdÃ©sfeltevÃ©st csak figyelemelterelÃ©si mozzanatkÃ©nt alkalmazta. A kÃ©rdÃ©sekben
rejlÃµ hazudozÃ¡si lehetÃµsÃ©g sokkal nagyobb, mint ahogy az ember felÃ¼letesen gondolja. Ã•ltalÃ¡ban
mindenkinek Ãºgy tÃ¼nik, hogy csak Ã¡llÃ-tÃ¡sok szintjÃ©n lehet hazudni, a kÃ©rdÃ©sben kevÃ©sbÃ©.
Azonban gondoljunk csak arra, hogy lehet olyan kÃ©rdÃ©seket konstruÃ¡lni Ã©s aktualizÃ¡lni, amelyek
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megvÃ¡laszolÃ¡sÃ¡nak igen nagy fontossÃ¡got tulajdonÃ-tanak, azonban ha az ember jobban megvizsgÃ¡lja,
kiderÃ¼l, hogy a kÃ©rdÃ©s alapjÃ¡ban nincs is semmi lÃ©nyeges megtudnivalÃ³. Az egÃ©sz inkÃ¡bb egy
manipulÃ¡ciÃ³ volt, mintsem, hogy mÃ¡r magÃ¡t a kÃ©rdÃ©st feltevÃµt valÃ³jÃ¡ban bÃ¡rmilyen vÃ¡lasz
is Ã©rdekelt volna. Ilyesmit lehet alkalmazni tudatosan, pÃ©ldÃ¡ul tÃ¶megmanipulÃ¡ciÃ³nÃ¡l,
elÃµfordulhat azonban az egyÃ©ni Ã©letben is, mÃ©ghozzÃ¡ sok esetben Ãºgy, hogy mindez nem tudatos.
A hazugsÃ¡g sokkal mÃ©lyebb, minthogy csupÃ¡n a valÃ³sÃ¡gra vagy annak egy rÃ©szletÃ©re tett hamis
kijelentÃ©skÃ©nt foghassuk fel. A hazugsÃ¡g a lÃ©talapoknÃ¡l van Ã©s az embernek kitartÃ³ metafizikai
elmÃ©lyÃ¼lÃ©sre van szÃ¼ksÃ©ge, hogy leleplezze, Ã¡tvilÃ¡gÃ-tsa az alapokban rejlÃµ hazugsÃ¡gokat.
ElsÃµsorban, sajÃ¡t magÃ¡ban, mert ha van valami, ami biztos ebben az egÃ©sz lÃ©tezÃ©sben, akkor az is
biztos, hogy a hazugsÃ¡g leleplezÃ©sÃ©t az embernek sajÃ¡t szemÃ©lyÃ©n, lÃ©nyÃ©n, Ã©letÃ©n,
sorsÃ¡n kell kezdenie.
Ehhez kell Ã©rtelem, lÃ¡tÃ¡s, tudÃ¡s, tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡s, Ã¶nvizsgÃ¡lat, komolysÃ¡g, ÃµszintesÃ©g, de
mindezek elÃµtt kell az abbÃ³l a belÃ¡tÃ¡sbÃ³l szÃ¡rmazÃ³ elhatÃ¡rozÃ¡s, hogy az ember nem akar tÃ¶bbet
hazugsÃ¡gban, vagyis bomlÃ¡snak indult lÃ©tben-Ã©letben Ã©lni.
Hamvas BÃ©la SzabÃ³ Lajos nyomÃ¡n Ã-rt a hazugsÃ¡g-erÃµszak-kizsÃ¡kmÃ¡nyolÃ¡s hÃ¡rmas
egyÃ¼ttesÃ©rÃµl, vagyis, ahol az egyik felmerÃ¼l, ott gondolni kell a mÃ¡sik kettÃµre is, mert ez a
hÃ¡rom mindig egyÃ¼tt jelentkezik.
Ennek a metafizikai tÃ©nyismeretnek a hiÃ¡nyÃ¡ban ma nagyon intenzÃ-ven tÃ¡rgyaljÃ¡k, tÃ¶bbek
kÃ¶zÃ¶tt a csalÃ¡don belÃ¼li erÃµszak problÃ©mÃ¡jÃ¡t Ã©s megoldÃ¡sokat keresnek ennek
kikÃ¼szÃ¶bÃ¶lÃ©sÃ©re. Ahol erÃµszak van, ott van a hazugsÃ¡g is, Ã©s ott van a kizsÃ¡kmÃ¡nyolÃ¡s is.
A csalÃ¡dot alapÃ-tÃ³ apÃ¡ban, anyÃ¡ban valahol ott vannak a tudattalanba fojtott, lehazudott Ã©rzelmek, a
ki nem tisztÃ-tott szexualitÃ¡s, mÃ¡r a kapcsolat legelejÃ©rÃµl szÃ¡rmazÃ³, Ã¡llandÃ³an fÃ©lretolt,
elhanyagolt, meg nem vizsgÃ¡lt problÃ©mÃ¡k, elintÃ©zetlen kÃ©rdÃ©sek.
Ahol hazugsÃ¡g van, ott van az erÃµszak Ã©s a kizsÃ¡kmÃ¡nyolÃ¡s is, de Ãºgy, hogy a hazugsÃ¡g az, ami
a primÃ©r, Ã©s amint ez megjelenik, vele egyÃ¼tt megjelenik az indokolatlan vagy hazug mÃ³don
megindokolt agressziÃ³ Ã©s az a fÃ©le magatartÃ¡s, amit ma mindenki olyan jÃ³l ismer,
kÃ¶zelebbrÃµl-tÃ¡volabbrÃ³l: a mÃ¡s Ã©letÃ©n valÃ³ Ã©lÃµskÃ¶dÃ©s, a kizsÃ¡kmÃ¡nyolÃ¡s. Ez
utÃ³bbi kiegÃ©szÃ-tendÃµ azzal, hogy az Ã©lÃµskÃ¶dÃµ, kizsÃ¡kmÃ¡nyolÃ³ ember nemcsak mÃ¡sokon
gyakorolja ezt a lÃ©tnegatÃ-v megnyilvÃ¡nulÃ¡sÃ¡t, hanem- Ã©s elsÃµsorban- sajÃ¡t magÃ¡n. AztÃ¡n
gondolkozik esetleg kÃ©sÃµbb, hogy hogyan omolhatott Ã¶ssze testileg, lelkileg, amikor minden lÃ©pÃ©se
olyan ragyogÃ³ Ã©sszerÃ¼sÃ©ggel ki volt szÃ¡mÃ-tva. TÃ¡rsadalmi mÃ©retkÃ¶rben: gondolkoznak azon,
hogyan omolhatott Ã¶ssze egy kÃ¶zÃ¶ssÃ©g, amikor az alapvetÃµ kalkulusok olyan nagy
kÃ¶rÃ¼ltekintÃ©ssel Ã©s mÃ©g nagyobb szakmai kompetenciÃ¡val voltak lefektetve?
A hazugsÃ¡g lÃ©tkorrupciÃ³.
A hazugsÃ¡g a lÃ©tezÃ©st bontja fel.
Azok a vitÃ¡k, amelyek a valÃ³sÃ¡g, az igazsÃ¡g Ã©s a lÃ©tezÃ©s kÃ¶rÃ¼l folynak nem Ã©rvÃ©nyesek
akkor, ha nem veszik figyelembe a kÃ¶vetkezÃµket. Az igazsÃ¡g az Egyetemes LÃ©tezÃ©shez, annak
tisztasÃ¡gÃ¡hoz, alapvetÃµ rendeltetÃ©sÃ©ben Ã¡llÃ³ Ã©rtelmÃ©hez van kÃ¶tve, olyan mÃ³don, hogy
tulajdonkÃ©ppen egybe is esik a felsoroltakkal. Ami a lÃ©tezÃ©s alapvetÃµ rendeltetÃ©se, tisztasÃ¡ga,
ugyanaz az Ã©rtelme Ã©s ez az igazsÃ¡ga is. Ilyen van Ã©s ez az emberre is Ã©rvÃ©nyes. Ez az igazsÃ¡g,
mint szemÃ©lyes lÃ©ttengely, vagy szemÃ©lyes centrum van jelen az emberben, Ã©s ha ettÃµl valamilyen
mÃ³don eltÃ¡volodik, ez az igazsÃ¡gtÃ³l, az Ã©rtelemtÃµl, az alapvetÃµ rendeltetÃ©stÃµl, az igazsÃ¡gtÃ³l
valÃ³ eltÃ¡volodÃ¡st jelent Ã©s kezdÃµdhet a hazudozÃ¡s. A cÃ©ltalan hazudozÃ¡s. A fÃ¡radsÃ¡gos,
testet, lelket, szellemet, sorsot, Ã¶rÃ¶met, meghittsÃ©get, nyugalmat, Ã©rtelmet, szemÃ©lyt felÃµrlÃµ
hazudozÃ¡s, amely arra jÃ³, hogy valamit mentsen, de valÃ³jÃ¡ban nem ment semmit, mert amit menteni
akar, az is hazugsÃ¡g. TehÃ¡t, az igazsÃ¡g, az elÃµbb leÃ-rtak szerint olyan alapvetÃµ lÃ©tezÃµ, jobban
mondva, a lÃ©tezÃ©s alapjÃ¡ban levÃµ olyan bÃ¡zis, amelyet pÃ³tolni nem lehet. MÃ³dosÃ-tani sem lehet.
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Lehet tÃ¶bbfÃ©le mÃ³don megkÃ¶zelÃ-tve megismerni, de ez nem jelenti azt, hogy sokfÃ©le igazsÃ¡g van.
A megkÃ¶zelÃ-tÃ©si mÃ³dok sokfÃ©lÃ©k. Az igazsÃ¡g egy Ã©s egyetemes.
A valÃ³sÃ¡g ellenben lehet sokfÃ©le, sokszÃ-nÃ¼, tiszta vagy korrupt, az igazsÃ¡gra helyezett vagy az
igazsÃ¡gtÃ³l elszakÃ-tott. A valÃ³sÃ¡g mÃ¡r a lÃ©tezÃ©s megnyilvÃ¡nulÃ¡s-teste, arca, mÃ³dja, lehet
ilyen vagy olyan, legalÃ¡bbis is Ãºgy tÃ¼nik. ValÃ³jÃ¡ban a valÃ³sÃ¡g Ãºgy valÃ³sÃ¡g, ha az igazsÃ¡g
alapjÃ¡n Ã¡ll, az igazsÃ¡g hatja Ã¡t, mert az igazsÃ¡gban benne van az alapvetÃµ Ã©rtelem, a lÃ©nyeg, a
rendeltetÃ©s, az ok, a cÃ©l, a lehetÃµsÃ©g, a tÃ¶rvÃ©ny, a szabadsÃ¡g, a szemÃ©ly Ã©s a
kÃ¶zÃ¶ssÃ©g. Ha az ember eltÃ¡volodik az igazsÃ¡gtÃ³l, olyan valÃ³sÃ¡got kell fenntartania, amely egyre
inkÃ¡bb valÃ³tlan, Ã©rtelmetlen, lÃ©nyegtelen. Ezt csak erÃµszakkal lehet. Persze, mivel a lÃ©talapbÃ³l
merÃ-ti az ember az erÃµket, Ã©s a lÃ©talapnÃ¡l van az igazsÃ¡g is, az ember egyszerre tÃ¡volodik el Ãºgy
az igazsÃ¡gtÃ³l, mint az erÃµket adÃ³ lÃ©talaptÃ³l. Ã•gy az erÃµket erÃµszakos, hazug,
megtÃ©vesztÃ©si, csalÃ¡si stratÃ©giÃ¡kkal akarja megszerezni, de mÃ¡r nem az erÃµket kapja meg, hanem
azokat az eredmÃ©nyeket, amelyeket a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ erÃµk megvalÃ³sÃ-tanak. VÃ©gÃ¼l is nem
erÃµs, nem erÃµkkel rendelkezÃµ ember lesz, hanem olyan valaki, aki az erÃµk eredmÃ©nyeit, a
megvalÃ³sÃ-tÃ¡sokat- a mÃ¡sÃ©t, a magÃ¡Ã©t- kizsÃ¡kmÃ¡nyolja. MÃ¡s ember
kizsÃ¡kmÃ¡nyolÃ¡sÃ¡nak jelensÃ©ge mindenki szÃ¡mÃ¡ra Ã©rthetÃµ, az Ã¶nkizsÃ¡kmÃ¡nyolÃ¡s mÃ¡r
nem annyira. Ha mÃ©gis valaki meg akarja Ã©rteni, olvassa el Hamvas BÃ©la MÃ¡gia SzÃºtrÃ¡jÃ¡t, ahol
utolÃ©rhetetlen metafizikai lÃ¡tÃ¡ssal Ã©s tudÃ¡ssal alaposan ki van fejtve, hogy hogyan zsÃ¡kmÃ¡nyolja
ki az ember a sajÃ¡t tulajdonsÃ¡gait, kÃ©pessÃ©geit, hogyan vÃ¡lik sajÃ¡t maga Ã¶nemÃ©sztÃµ
parazitÃ¡jÃ¡vÃ¡.
Hogy miÃ©rt nem Ã©lÃ¼nk az egyetemes igazsÃ¡g alapjÃ¡ra helyezett valÃ³sÃ¡gban, egy
hazugsÃ¡gmentes Ã©letet, amelyben a cÃ©l, a rendeltetÃ©s, a lÃ©nyeg, a tiszta Ã¶rÃ¶m, az egÃ©szsÃ©g,
az Ã©rtelem Ã©s a szeretet mind kÃ¶zvetlenÃ¼l jelen vannak Ã©s Ã¡thatjÃ¡k az embert? A mai ember
eltÃ¡volodott a metafizikÃ¡tÃ³l. A metafizikÃ¡tÃ³l, nem mint egy tantÃ³l, hanem, mint tudatos
Ã©letgyakorlattÃ³l. HiÃ¡nyzik belÃµle az a mÃ©rvadÃ³ tudÃ¡s, amely az emberrÃµl, az Ã©letrÃµl, a
lÃ©tezÃ©srÃµl Ãµt kellÃµkÃ©ppen tÃ¡jÃ©koztatnÃ¡. A tudÃ¡s megvan, mint ahogy mindig is megvolt, de
ha ez nincs szemÃ©lyesen elmÃ©lyÃ-tve Ã©s integrÃ¡lva, a mindennapi Ã©letbe bevezetve, akkor
eltÃ¼nik az ember szeme elÃµtt. Igazi metafizika, mint objektÃ-v tudÃ¡s, nem is tud lÃ©tezni, mert nem
Ã¡ll meg az objektivitÃ¡sban, hanem azon nyomban eltÃ¼nik, de olyan Ã©rdekes, paradox mÃ³don, hogy
nem a metafizikai tudÃ¡s tÃ¼nik el valÃ³jÃ¡ban, hanem a szemÃ©ly veszik, tÃ©ved el sajÃ¡t
Ã¶sszezavarodott valÃ³sÃ¡gÃ¡ban. Ã•gy van az, hogy a metafizikai tudÃ¡s megvan, megvolt, meglesz. Nem
kell ezt Ã¶sszekavarni az objektivitÃ¡s fogalmÃ¡val. InkÃ¡bb Ãºgy kell feltenni a kÃ©rdÃ©st: hogy
szemÃ©lyes vagy szemÃ©lytelen, realizÃ¡lt vagy realizÃ¡latlan? A metafizikai tudÃ¡s, mint olyan mindig
megvan, Ã©s ha a szemÃ©ly realizÃ¡lja, akkor szemÃ©lyesen realizÃ¡lt tudÃ¡srÃ³l beszÃ©lhetÃ¼nk, ha
nem, akkor realizÃ¡latlan, megvalÃ³sÃ-tatlan szemÃ©lyrÃµl. Maga a tudÃ¡s nem objektÃ-v, hanem ott van
mindig, mint szemÃ©lyes hozzÃ¡fÃ©rhetÃµsÃ©g, lehetÃµsÃ©g a megismerÃ©sre, Ã©s a megismerÃ©s
Ã¡ltali megvalÃ³sÃ-tÃ¡sra. MegvalÃ³sÃ-tÃ¡s? MegvalÃ³sÃ-tÃ¡s annyi, mint az a szellemi-metafizikai
szemÃ©lyes Ã©letgyakorlat, hogy az ember sajÃ¡t magÃ¡t az egyetemes lÃ©talapokra helyezze, s Ã-gy
szemÃ©lyesen kÃ¶zvetlen egyÃ¼ttlÃ©tezÃ©sbe kerÃ¼ljÃ¶n az igazsÃ¡ggal, az Ã©rtelemmel, az
Ã©rtÃ©kekkel Ã©s az erÃµkkel, a lÃ©nyeggel, a tisztasÃ¡ggal, az Ã¶rÃ¶mmel, a meghittsÃ©ggel, az
Ã©bersÃ©ggel, vÃ©gÃ¼l is, sajÃ¡t isteni eredetÃ©vel. IgazsÃ¡g Ã©s a lÃ©tezÃ©s nagyon szorosan
kapcsolÃ³dnak. Nem is kapcsolat ez, hanem a kÃ©t szÃ³ Ã©rtelmÃ©nek egyÃ¼tthatÃ¡sa. Az ember nagyon
jÃ³l tudja, legalÃ¡bbis lelke mÃ©lyÃ©n, hogy ahol az igazsÃ¡g el kezd homÃ¡lyosodni, azzal egyÃ¼tt a
lÃ©tezÃ©s is kezd eltÃ¼nni. KÃ¶vetkezik az eligazsÃ¡gtalanodott valÃ³sÃ¡g, ahol az ember mindenfÃ©le
hazugsÃ¡got erÃµszakosan alkalmazni kezd annak bizonyÃ-tÃ¡sÃ¡ra, hogy mÃ¡rpedig â€œlÃ©tezikâ€•â€¦
Ezt mÃ©g valÃ³sÃ¡gkutatÃ¡snak is nevezheti. MÃ©g akkor is, ha lÃ©tezÃ©se, mint embernek, mÃ¡r
nagyon kÃ©rdÃ©sessÃ© vÃ¡lt. MoralitÃ¡sÃ¡ban, Ã¶ntudatÃ¡ban, szexualitÃ¡sÃ¡ban, egÃ©szsÃ©gÃ©ben
mÃ¡r majdnem minden nÃ-vÃ³n a lÃ©ttengelytÃµl, a szemÃ©lyes centrumtÃ³l, a lÃ©talaptÃ³l valÃ³
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eltÃ¡ntorodÃ¡s kÃ¶vetkezmÃ©nyei gyÃ¶trik, de ezzel nem akar szembe nÃ©zni, hanem inkÃ¡bb hazudik
valamilyen valÃ³sÃ¡got. Ebben a hazudott valÃ³sÃ¡gban Ã©l Ã©s ezzel a hazudott valÃ³sÃ¡ggal tÃ©veszt
meg mÃ¡sokat is.
Arra a filozÃ³fikus kÃ©rdÃ©sre, hogy mi az igazsÃ¡g, csak azt tudom vÃ¡laszolni, amit eddig is Ã-rtam,
hogy az igazsÃ¡g a lÃ©tezÃ©s alapja, Ã©rtelme, rendeltetÃ©se, rendje, lÃ©nyege, erÃµforrÃ¡sa,
tÃ¶rvÃ©nye, szabadsÃ¡ga. Itt megadtam egy sor fogalmat, amelyet csak akkor Ã©rthet meg valaki, ha
szemÃ©lyesen elmÃ©lyÃ¼l ezeknek a szavaknak a megÃ©rtÃ©sÃ©ben, hasznÃ¡lva a rendelkezÃ©sre
Ã¡llÃ³ legtisztÃ¡bb metafizikai Ã-rÃ¡sokat is. Nem Ã©ppen olyan bonyolÃºlt vÃ©gsÃµ soron ezek
megÃ©rtÃ©se, mint ahogyan egyes szÃ³fejtegetÃµk gondoljÃ¡k. Ha azt, mondjuk, hogy â€œszeretetâ€•,
biztosan nem egy kÃ¶zÃ©pkori kÃ-nzÃ³kamrÃ¡ra fog gondolni az ember, vagy egy nagyvÃ¡ros kÃ¶zepÃ©n
felrobbanÃ³ atombombÃ¡ra, hanem valami olyanra, amely legalÃ¡bb tÃ¡voli tÃ¡rsÃ-tÃ¡sba hozhatÃ³ a
szeretettel: odaadÃ¡s, megÃ©rtÃ©s, elfogadÃ¡s, stb.
Azt mondjuk, hogy az embernek van egy lelkiismerete, amelyben ez a lÃ©tezÃ©si alap, ami nem mÃ¡s, mint
az igazsÃ¡g, be van vÃ©sve. Ez ott van, ahol az ember centruma, lÃ©ttengelye van, vagyis ezzel a tengellyel
egyÃ¼tt van jelen, el nem vÃ¡laszthatÃ³ mÃ³don. Nyakatekerten fogalmazva Ãºgy is mondhatjuk, hogy a
lÃ©tezÃ©s, az igazsÃ¡g Ã©s az ember szemÃ©lyes centruma vagy tengelye koaxiÃ¡lisan, egy tengelyt
kÃ©pezve kÃ©pzelhetÃµ csak el. Ezt a tengelyt nevezhetjÃ¼k aztÃ¡n bÃ¡zisnak, alapnak, fundamentumnak,
centrumnak, lÃ©nyegnek. Ez az emberben megvan Ã©s ez az, ami az emberi lelkiismeret formÃ¡jÃ¡ban
megnyilvÃ¡nul, a lelkiismeret hangjÃ¡n szÃ³lva, ahogy kissÃ© kÃ¶ltÃµibben mondani szokÃ¡s.
NÃ©hÃ¡ny horoszkÃ³pÃ©rtelmezÃ©sben, amit Ã-rtam, hivatkoztam a lelkiismeretre, olyan helyeken, ahol
mÃ¡r nem tudtam egy-egy problÃ©mÃ¡t mÃ©g mÃ©lyebbre visszavezetni. Ilyen helyeken Ã-rtam a
lelkiismeretrÃµl, hogy a horoszkÃ³p-Ã©rtelmezÃ©sÃ©t megrendelÃµ ember befele figyelve,
elmÃ©lyÃ¼lve, belsÃµ lÃ¡togatÃ¡st, Ã¶nvizsgÃ¡latot tÃ©ve prÃ³bÃ¡lja felvenni kÃ¶zvetlen kapcsolatÃ¡t a
lelkiismeretÃ©vel Ã©s meghallani, valamint megÃ©rteni ezt a hangot. Mint tanÃ¡cs elfogadhatÃ³, azonban
tÃ¶bb problÃ©mÃ¡t is magÃ¡val hoz.
Azt a kÃ©pessÃ©get, azt a metafizikai hatÃ©konysÃ¡got, ahogy egy ember fel tudja venni a sajÃ¡t
lelkiismeretÃ©vel, a sajÃ¡t isteni lÃ©nyegÃ©vel valÃ³ kÃ¶zvetlen kommunikÃ¡ciÃ³jÃ¡t, neveztem el a
rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ legjobb lelkiismeretnek. A â€œrendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ legjobb lelkiismeretâ€• elvÃ©t
olyan helyeken alkalmaztam, ahol az illetÃµ problÃ©mÃ¡t mÃ¡r nem tudtam tovÃ¡bb visszavezetni.
PÃ©ldÃ¡ul, ha dÃ¶ntÃ©si problÃ©mÃ¡krÃ³l volt szÃ³, ahol tÃ¶bb tÃ©nyezÃµ is megnehezÃ-tette az
egyÃ©rtelmÃ¼ dÃ¶ntÃ©st, Ã©s az egyes tÃ©nyezÃµket mÃ¡r nem tudtam tovÃ¡bbi mÃ©lysÃ©geiben
Ã©rtelmezni, jÃ¶tt a â€œrendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ legjobb, legtisztÃ¡bb lelkiismeretreâ€• valÃ³ hivatkozÃ¡s.
Persze, ez a legjobb lelkiismeret egyÃ©nenkÃ©nt nagyon eltÃ©rÃµ lehet. Egy embernÃ©l komoly
lelkiismereti problÃ©mÃ¡t jelenthet valami olyan, amely mÃ¡snÃ¡l esetleg fel sem merÃ¼l, mint
lelkiismeretbe vÃ¡gÃ³ kÃ©rdÃ©s.
Az ember sajÃ¡t lelkiismerete elhallgatattÃ¡sÃ¡ra rengeteg hazugsÃ¡got talÃ¡l ki.- ez egy mÃ¡sik
problÃ©ma. Ahhoz, hogy sajÃ¡t lelkiismeretÃ©nek kÃ¶zvetlensÃ©gÃ©t elÃ©rje, elmÃ©lyÃ¼lÃ©sre van
szÃ¼ksÃ©g. KitartÃ³ elmÃ©lyÃ¼lÃ©sre, ami szaturnuszi mÃ¼velet. HiÃ¡ba Ã¶nmagÃ¡ban az Ã©rtelem,
vagyis a fÃ©ny, ha az ember nem alkalmazza kitartÃ³an, kÃ¶vetkezetesen, ha nem hatol mÃ©lyre az
Ã©rtelemmel, akkor nem jut el a kÃ¶zvetlen lelkiismeretÃ©hez. Misztikus nyelven szÃ³lva, nem hallja meg,
hogy mit mond belsÃµ mestere. PszicholÃ³giai nyelven, megromlik a kapcsolata a felettes Ã©njÃ©vel.
VallÃ¡sosan szÃ³lva, eltÃ¡volodik az IstentÃµl. Metafizikai nyelven szÃ³lva, kifordul sajÃ¡t tengelyÃ©bÃµl,
levÃ¡lik alapÃ¡llÃ¡sÃ¡rÃ³l, eltÃ¡volodik az igazsÃ¡gtÃ³l Ãºgy, mint a lÃ©nyegtÃµl, Ã©rtelemtÃµl Ã©s a
â€œvalÃ³sÃ¡gos valÃ³sÃ¡gtÃ³lâ€• egyarÃ¡nt. Akkor meg jÃ¶het az erÃµszak valÃ³sÃ¡ga, a
kizsÃ¡kmÃ¡nyolÃ¡s valÃ³sÃ¡ga, a hazugsÃ¡g valÃ³sÃ¡ga, a valÃ³tlansÃ¡gok valÃ³sÃ¡gaâ€¦vagyis a
lÃ©tezÃ©s (igazsÃ¡g, lÃ©nyeg, szemÃ©ly, kÃ¶zÃ¶ssÃ©g) felbomlÃ¡sa.
TehÃ¡t, itt ezen a helyen meg kell tegyem azt a pontosÃ-tÃ¡st a rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ legjobb
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lelkiismerettel kapcsolatosan, hogy mindezzel akkor Ã©s csakis akkor kerÃ¼lhet az ember egytengelybe,
Ã-gy ahogy Ã-rom, egytengelybe, ha erre Ã¶sszpontosÃ-tottan, kitartÃ¡ssal, az Ã©letÃ©be is bevitt
konkrÃ©t gyakorlatok Ã¡ltal erÃµfeszÃ-tÃ©seket tesz. Ez az elmÃ©lyÃ¼lÃ©s, elmÃ©lyÃ-tÃ©s
Ã©rtelme. Ez nagyon is szaturnuszi jelleggel bÃ-rÃ³ mÃ¼velet, mert hosszÃº, sok tÃ¼relmet, kitartÃ¡st
kÃ¶vetel meg. Az elmÃ©yÃ¼lÃ©s olyan Ã©rtelemben elmÃ©lyÃ¼lÃ©s, hogy az ember amerre
mÃ©lyÃ¼l, az nem mÃ¡s, mint a sajÃ¡t magÃ¡ban hordozott lÃ©nyegnek, Ã©rtelemnek, eredetnek,
rendeltetÃ©snek, igazsÃ¡gnak, erÃµnek, centrumnak a felismerÃ©si fokozata. MinÃ©l inkÃ¡bb sikerÃ¼l
elmÃ©lyÃ¼lnie, annÃ¡l magasabb, tisztÃ¡bb az elÃµbb soroltak felismerÃ©si foka. MinÃ©l nagyobb a
felismerÃ©si, vagy megismerÃ©si fokozat, vagyis a metafizikai mÃ©lysÃ©g, amit az ember meg tud
valÃ³sÃ-tani, akkor elÃ©rkezik a lelkiismeretÃ©hezâ€¦ - de nem Ãºgy, mint viszony, amelyben van Ãµ Ã©s
a lelkiismerete, amely belsÃµ mesterkÃ©nt, felettes Ã©nkÃ©t, IstenkÃ©nt vezeti, hanem Ãºgy, hogy ez a
legbelsÃµ, legmÃ©lyebb hang, lÃ©lek Ã©s ismerete, lÃ©lek Ã©s tudÃ¡sa, lÃ©lek Ã©s
megnyilvÃ¡nulÃ¡sa Ã©s Ãµ maga, mint ember, tulajdonkÃ©ppen egyek, nem pedig csupÃ¡n
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ viszonyokban jelenlÃ©vÃµ kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ lÃ©telemek. Itt is egytengelyÃ¼sÃ©g van,
de Ãºgy, hogy ez nem egy mÃ¡sik tengely, vagyis: lÃ©tezÃ©s, igazsÃ¡g, Ã©rtelem, valÃ³sÃ¡g, lÃ©lek,
lelkiismeret, tudÃ¡s, lÃ¡tÃ¡s, szemÃ©ly, kÃ¶zÃ¶ssÃ©g, rendeltetÃ©s, eredet, erÃµ, szabadsÃ¡g,
tÃ¶rvÃ©ny, moralitÃ¡s, szÃ©psÃ©g, lÃ©nyeg mind-mind egy tengelyen vannak, mind egy centrumban, egy
bÃ¡zison, egy alapon, mondhatjuk Ãºgy, ez kÃ©pezi a Egyetemes LÃ©tezÃ©s alapjÃ¡t, Ã©s ez az
Egyetemes IgasÃ¡g is. Ã•gy lehetne mÃ©g tÃ¶bbszÃ¶rÃ¶sen Ã¡tvinni egyik szÃ³t a mÃ¡sikba, a mÃ¡sikat a
harmadikba, azonban tudni kell, hogy ez nem egy Ã©rtelmi zÃ¡rlat, egy kÃ¶rben forgÃ³ gondolati sÃ©ma,
hanem a lÃ©tezÃ©snek abbÃ³l a tulajdonsÃ¡gÃ¡bÃ³l adÃ³dik, hogy a lÃ©tezÃµk Ã¡thatjÃ¡k egymÃ¡st,
sÃµt egymÃ¡sbÃ³l keletkeznek. Ã•gy a szavak Ã©rtelmÃ©nek is van Ã¡thatÃ¡sa, egymÃ¡sbÃ³l valÃ³
keletkezÃ©se. Gondoljunk arra, hogy ami megfelel az igaznak, az megfelel annak, ami morÃ¡lis, mindez
megfelel annak, ami szÃ©p, ami esztÃ©tikus, tovÃ¡bbÃ¡, annak, ami lÃ©nyeges, ami mÃ©rvadÃ³, ami
Ã©rtÃ©kes s Ã-gy tovÃ¡bb. Ez a â€œminden egyâ€• gondolata. Vagy az egyetemes lÃ©ttengely, lÃ©talap,
ami egy, az egÃ©sz lÃ©tezÃ©sben Ã©ppolyan egy, mint ahogyan az emberben is egy. Egy Ã©s egyetemes.
Ez az abszolÃºt lÃ©tegysÃ©g-alap.
Hogy miÃ©rt Ã©s mikÃ©nt tÃ¡ntorodott el az ember ettÃµl a lÃ©talaptÃ³l, fordult ki sajÃ¡t
tengelyÃ©bÃµl, nem kÃ©pezi jelen Ã-rÃ¡som tÃ¡rgyÃ¡t. Itt most arrÃ³l van szÃ³, hogy eltÃ¡volodott az
alaptÃ³l, a tengelytÃµl, lelkiismerettÃµl, lÃ©nyegtÃµl, Ã©rtelemtÃµl Ã©s ez az oka annak, hogy
tudatosan-tudattalanul Ã¡llandÃ³an hazudnia kell valamit. A tengelytÃµl valÃ³ eltÃ©rÃ©s mÃ¡r
egysÃ©gbomlÃ¡s. A lÃ©tezÃ©s egysÃ©ges Ã©s centruma, tengelye van. Ha valaki eltÃ©r a tengelytÃµl az
egysÃ©g bomlik meg, de az egysÃ©gbomlÃ¡s miatt tulajdonkÃ©ppen a lÃ©tezÃ©s maga indul
felbomlÃ¡snak. Az embernek mÃ-g a felszÃ-nen Ã©ppenhogy sejtelme van errÃµl, addig a
â€œlegmÃ©lyebb lelkiismeretâ€• (belsÃµ mester, felettes Ã©s, isteni Ã‰n) vilÃ¡gosan felfogja azt, hogy az
ember lÃ©te, Ãºgymond, veszÃ©lybe kerÃ¼lt. Csakhogy a szellemi hangsÃºlyt az Ã©sszerÃ¼sÃ©gre
fektetÃµ ember mÃ¡r sÃ¼ket e hangra, mert mÃ¡r nem arra fogÃ©kony, hogy mit mond ez a belsÃµ hang,
hanem, hogy mit mondanak mÃ¡sok, mit mond a tudomÃ¡ny, a vallÃ¡s, mit kÃ¶vetelnek meg egyes
Ã©rdekek, kompromisszumok, felÃ¼letes Ã¡thidalÃ¡sai egy-egy problÃ©mÃ¡nak stb. Ilyenkor a
â€œrendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ legjobb lelkiismeretâ€• nem tÃ¶bb, nem mÃ©lyebb, Ã©s nem mÃ¡s, mint az
egyÃ©bkÃ©nt Ã¡llandÃ³an alkalmazott spekulÃ¡ciÃ³k, hazugsÃ¡gok, Ã¶nÃ¡mÃ-tÃ¡sok
tovÃ¡bbfolytatÃ¡sa. Az igazi, â€œlegmÃ©lyebbâ€• lelkiismeret egy olyan alapvetÃµen belevÃ©sett
lÃ©talapja az embernek, amelyhez, paradox mÃ³don, csak Ã¶sszpontosÃ-tott erÃµfeszÃ-tÃ©sek Ã¡rÃ¡n
juthat el az ember. SajÃ¡t lÃ©nyege megvan, de sajÃ¡t lÃ©nyegÃ©hez csak akkor jut el, ha erre megfelelÃµ
mÃ¼veleteket tesz. A hazugsÃ¡g lÃ©tfelbontÃ³ hatÃ¡sÃ¡tÃ³l magszabadul, ha sikerÃ¼l megszabadÃ-tania
magÃ¡t a lÃ©talapokba befÃ©szkelt hazugsÃ¡goktÃ³l. AmÃ-g ezt nem valÃ³sÃ-tja meg, addig estleg akkor
is hazudik, amikor Ã©ppen szÃ¡ndÃ©kÃ¡ban sem Ã¡ll hazudni. Monoton automatizmussal futnak benne a
neveltetÃ©s sorÃ¡n felszedett, betÃ¡plÃ¡lt, a valÃ³sÃ¡g Ã¡larcÃ¡t viselÃµ hazugsÃ¡gok Ã©s esetleg mÃ¡r
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akkor is hazudik, amikor kÃ©rdez, valÃ³jÃ¡ban nem is az Ã©rdekli, amire a kÃ©rdÃ©s vonatkozik.
A tengelybe kerÃ¼lÃ©s a legfontosabb feladat. Ha nincs tengelyÃ©be valaki, akkor egysÃ©gÃ¡llapotban
sincs, kÃ¶vetkezÃ©skÃ©ppen nem a lÃ©tezÃ©s(szemÃ©lynek, kÃ¶zÃ¶ssÃ©gnek, a megnyilvÃ¡nulÃ¡sok
sokszerÃ¼sÃ©gÃ©nek) egysÃ©gÃ©t lÃ¡tja, hanem kÃ¼lÃ¶nfÃ©le, egymÃ¡stÃ³l elszakÃ-tott darabokban
kezdi felfogni az egÃ©szet. EgyÃ¼ttÃ©lni nem tud, mivel a megbontott egysÃ©gkÃ©pÃ©vel nem is
igazÃ¡n fogja fel, hogy mi az, hogy â€œegyÃ¼ttâ€•. Az â€œegyÃ¼ttâ€• neki esetleg azt jelenti, hogy
kÃ©nyszerrel, fogcsikorgatva, de valamilyen magasabb szempontnak fejet hajtva kell kÃ-birni a mÃ¡sik
emberrel valÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©get. IzolÃ¡lt cÃ©lok Ã©s Ã©rtelmek, Ã©rdekek Ã©s igazsÃ¡gok jelentkeznek
nÃ¡la, amiÃ©rt-legalÃ¡bbis szerinte- kell hazudni. Ha Ã©ppen nem gÃµgÃ¶s, hanem Ã¡lszerÃ©ny, akkor
mÃ©zesen-mÃ¡zasan, amolyan pszichologizÃ¡lÃ³-vallÃ¡sosan belÃ¡tÃ¡st tesz arra vonatkozÃ³an, hogy a
hazudozÃ¡s csÃºnya dolog, de sajnos egÃ©sz Ã©letÃ¼nk, sorsunk olyan, hogy nem tudjuk kikerÃ¼lni,
hogy kÃ¶zbe-kÃ¶zbe ne hazudjunk. Ha kÃ¶zÃ¶lnÃ© valaki vele a tÃ©nyt, hogy tulajdonkÃ©ppen az
egÃ©sz lÃ©te lassan eltÃ¼nik a pszeudoegzisztenciÃ¡ba, hogy felmorzsolÃ³dik, szÃ©ttÃ¶redezik
lÃ©nyÃ©ben Ã©s lÃ©nyegÃ©ben, szÃ¡mÃ¡ra csak kÃ¶ltÃµi szÃ³futamokat hasznÃ¡lÃ³ moralizÃ¡lÃ¡snak
tÃ¼nne.
Ez a leÃ-rÃ¡s nem egy olyan emberrÃµl szÃ³l, aki szÃ©lsÃµsÃ©ges hatÃ¡rÃ©rtÃ©kÃ©t testesÃ-ti meg a
hazugsÃ¡gnak Ã©s kÃ¶vetkezmÃ©nyeinek. Ez ma emberisÃ©g szintjÃ©n aktuÃ¡lis problÃ©ma, senki sem
vonhatja ki sajÃ¡t magÃ¡t a problÃ©ma terhe alÃ³l. A metafizikÃ¡nak Ã©ppen az a fÃµ feladata, hogy az
embert felÃ©bressze hazug bÃ³dulatÃ¡bÃ³l Ã©s az igazsÃ¡g megismerÃ©sÃ©re kÃ©sztesse.
Van nÃ©hÃ¡ny olyan egyetemes igazsÃ¡gnak megfelelÃµ lÃ©tezÃ©st bemutatÃ³ metafizikai modell vagy
minta, mint pÃ©ldÃ¡ul a Tabula Smaragdina tizenhÃ¡rom mondata, a SzÃ¡nkhja-kÃ¡rikÃ¡
antropolÃ³giai-aritmolÃ³giai egysÃ©gkÃ©pe, a Kabala hagyomÃ¡nya, de tudni kell, hogy a szemÃ©lyes
Ã©letre irÃ¡nyulÃ³ megigazulÃ¡si mÃ¼velet nÃ©lkÃ¼l, az egÃ©sz csak kÃ¶nyvespolcokon lapulÃ³
tudomÃ¡ny-raktÃ¡rakkÃ¡ vÃ¡ltozik. Vagy, ami mÃ©g rosszabb, ha az ember tÃºlsÃ¡gosan
ismeretelmÃ©letileg kÃ¶zelÃ-t az ilyen metafizikai informÃ¡ciÃ³khoz Ã©s az egÃ©sz egy
lexikÃ¡lis-intellektuÃ¡lis-mÃ¼veltsÃ©gi jelleget Ã¶lt, nem pedig a szemÃ©ly Ã©s Ã©lete megigazulÃ¡si
mÃ¼veletÃ©t szolgÃ¡lja. MegigazulÃ¡si mÃ¼veletnek nevezem azt a szellemi mÃ¼veletet, amikor az
ember vÃ©gre felfogva azt, hogy teleszÃµtte magÃ¡t a hazugsÃ¡g bomlasztÃ³ szÃ¡laival, minden
erÃµfeszÃ-tÃ©sÃ©t arra irÃ¡nyÃ-tja, Ã¶sszpontosÃ-tja, hogy a legaprÃ³bb Ã©letmozzanatokat is
szÃ¡mÃ-tÃ¡sba vÃ©ve, visszakerÃ¼ljÃ¶n sajÃ¡t lÃ©tezÃ©si tengelyÃ©be, alapÃ¡llÃ¡sÃ¡ba, ahol mÃ¡r
nem kell hazudnia. A hazugsÃ¡g kÃ©nyszerÃ©tÃµl megszabadul. Aki nincs lÃ©tezÃ©si tengelyÃ©ben,
mint arrÃ³l mÃ¡r szÃ³ volt, hazudik, Ã©s mivel a hazugsÃ¡gnak van egy olyan tulajdonsÃ¡ga, hogy
tovÃ¡bbkÃ©nyszerÃ-ti az embert tovÃ¡bbi hazugsÃ¡gokra Ã©s amint egyre tÃ¶bb Ã©s tÃ¶bb
megnyilvÃ¡nulÃ¡sa kerÃ¼l a hazugsÃ¡g hatÃ¡sa alÃ¡, olyan mÃ©rtÃ©kben tÃ¼nik el a lÃ©t. Az ember
megbetegszik, depressziÃ³s, rÃ¶geszmÃ©s, boldogtalan, szemÃ©lytelen Ã©s lÃ©nyegtelen lesz, vagyis
ÃºtjÃ¡t a megsemmisÃ¼lÃ©s, a szÃ©thullÃ¡s felÃ© veszi. A megigazulÃ¡s ugyanazt jelenti, mint a
tengelybekerÃ¼lÃ©s. Mindez ugyanazt jelenti, mint az, hogy az ember eredete, belsÃµ Ã©s vÃ©gsÃµ
lÃ©nyege isteni. Az olyanfÃ©le embertanok, amelyek az embert, mint Ã¡llat, vagy biolÃ³giai gÃ©pezet,
vagy angyal, vagy egyÃ©b, eleve hazugsÃ¡gok. Az ember mikrotheosz, vagyis isteni lÃ©nyeget magÃ¡ban
hordozÃ³ egyetemes lÃ©ny Ã©s ezt a lÃ©nyeget nem valamely ideÃ¡lis magassÃ¡gokban hordozza, hanem
itt, a jelenlegi, fÃ¶ldi Ã©letÃ©ben is. Aki nem a mikrotheoszbÃ³l indul ki, kÃ©nytelen az igazsÃ¡got Ã©s
egyben a valÃ³sÃ¡got elferdÃ-tÃµ, eltorzÃ-tÃ³ valami mÃ¡sbÃ³l kiindulni, legyen az biolÃ³giai gÃ©pezet,
az Ã¡llati eredet, Isten teremtmÃ©nye, stb. Eleve hazugsÃ¡gok. ElÃ©g, ha az emberben az a gondolat ver
gyÃ¶keret, hogy Ãµ ennek a nagy hatalmas vilÃ¡gnak, tÃ¡rsadalomnak egy kis, parÃ¡nyi, kicserÃ©lhetÃµ,
jelentÃµsÃ©ggel alig bÃ-rÃ³ alkatrÃ©sze, hogy ne azon gondolkozzon , hogy miben is Ã¡ll az Ãµ
mikrotheoszi lÃ©nye, lÃ©nyege, rendeltetÃ©se a fÃ¶ldi Ã©letÃ©ben.
Az ember, mint â€œszociÃ¡lis alkatrÃ©szâ€•-hez hasonlÃ³ szÃ¡mos sok hazugsÃ¡ggal vagyunk tele. A
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tudomÃ¡nynak az a rÃ©sze, amely az igazi megismerÃ©srÃµl levÃ¡lt, valÃ³sÃ¡gos gyÃ¡rkÃ©nt termeli a
hazugsÃ¡gokat, de a vallÃ¡sok, filozÃ³fiÃ¡k, Ã¡lmetafizikÃ¡k sem maradnak le a produktivitÃ¡sban.
Ha az ember vÃ©gre akarja magÃ¡n hajtani a megigazulÃ¡si, tengelybekerÃ¼lÃ©si mÃ¼veletet, le kell
lepleznie egyrÃ©szt ezeket a kolosszÃ¡lis konvencionÃ¡lis kÃ¶zhazugsÃ¡gokat, amelyeket a szÃ¼lÃµktÃµl,
az iskolÃ¡tÃ³l vagy iskolÃ¡ktÃ³l kapott, mÃ¡srÃ©szt azonban szembe kell nÃ©zzen a sajÃ¡t hazudozÃ¡si
tendenciÃ¡ival. Ez utÃ³bbi vonatkozÃ¡sÃ¡ban a szemÃ©lyes horoszkÃ³p Ã©rtelmezÃ©se nyÃºjt
nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen lehetÃµsÃ©get, megigazulÃ¡si forrÃ¡st, mert ez tÃ¡rja fel azokat az egyÃ©ni
problÃ©mÃ¡kat, amelyekkel kapcsolatosan az ember hajlamos hazudni, Ã¶nmagÃ¡t becsapni, Ã©s
amelyeket akÃ¡r le is tagad, mint problÃ©mÃ¡kat.
SzÃ³ volt arrÃ³l, hogy alapvetÃµ igazsÃ¡g az, hogy â€œminden egyâ€•, Ã©s hogy ebben az egysÃ©gben a
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ lÃ©tmegnyilvÃ¡nulÃ¡sok Ã¡thatjÃ¡k egymÃ¡st, Ã¡talakulnak egymÃ¡sba, keletkeznek
egymÃ¡sbÃ³l. ArrÃ³l is szÃ³ kell legyen, hogy ebben a â€œminden egyâ€• alapigazsÃ¡gba az is beletarozik,
hogy kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gek is vannak az egyes lÃ©tezÃµk kÃ¶zÃ¶tt, Ã©s csakis Ãºgy lÃ©pnek egysÃ©gbe,
ha megfelelÃµkÃ©ppen meg vannak kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetve egymÃ¡stÃ³l. Ilyen Ã©rtelemben Ã©s ugyanannak
az egyetemes igazsÃ¡gnak ebbÃµl a szempontjÃ¡bÃ³l nÃ©zve mÃ¡r nem mindegy, hogy Ã©rtelemrÃµl
beszÃ©lek-e, vagy a lÃ©nyegrÃµl, vagy a valÃ³sÃ¡grÃ³l, a szemÃ©lyrÃµl, vagy a kÃ¶zÃ¶ssÃ©grÃµl.
Ugyanakkor, azt is figyelembe kell venni, hogy az egyetemes igazsÃ¡g, mint lÃ©talap, nem zÃ¡rja ki a
sokszerÃ¼sÃ©get Ã©s fordÃ-tva a megnyilvÃ¡nulÃ¡sok sokszerÃ¼sÃ©ge nem zÃ¡rja ki az egyetemes,
abszolÃºt alapot. De fÃµleg nem szabad arra a kÃ¶vetkeztetÃ©sre jutni a sokszerÃ¼sÃ©get figyelgetve,
hogy ha mÃ¡r ilyen sokarcÃº a lÃ©tezÃ©s, akkor bizonyÃ¡ra az igazsÃ¡g is ilyen sokfÃ©le, sokarcÃº.
A sokarcÃº, sokfÃ©le szemÃ©lyt az kapcsolja egybe, hogy tulajdonkÃ©ppen ugyanazok az egyetemes
lÃ©terÃµk vannak jelen bennÃ¼k. Hogy valaki a sajÃ¡t tengelyÃ©ben van-e vagy sem, mindenkinÃ©l
ugyanazt jelenti. Nem arrÃ³l van szÃ³, hogy egyetlen tengely lÃ©tezik-e vagy sem, hanem arrÃ³l, hogy egy
konkrÃ©t emberre nÃ©zve a tengelyÃ©ben levÃ©s Ã¡llapota csak egyet jelenthet. A szÃ¼letÃ©si
horoszkÃ³p azokat a problÃ©mÃ¡kat tÃ¡rja fel, valamint ezek feloldÃ¡si lehetÃµsÃ©geit, amelyeken
keresztÃ¼l eljuthat abba az egyetemes Ã¡llapotba, amit szemÃ©lyes alapÃ¡llÃ¡snak, tengelybelevÃ©snek,
sajÃ¡t isteni lÃ©nyegÃ©vel valÃ³ azonosulÃ¡s Ã¡llapotÃ¡nak nevezhetÃ¼nk, azaz Ã-rhatunk le. Itt
megemlÃ-tendÃµ az, hogy amÃ-g az emberek szellemi elmÃ©lyÃ¼lÃ©s nÃ©lkÃ¼l kÃ¼lÃ¶nfÃ©le
igazsÃ¡gokat Ã©s valÃ³sÃ¡gokat lÃ¡tnak, addig azok, akik elmÃ©lyÃ¼lnek, akik az igazi, a szemÃ©lyesen
megtett szellemi Ãºtat kÃ¶vetik, azoknak az igazsÃ¡gra vonatkozÃ³ megismerÃ©sÃ¼k lÃ©nyegÃ©ben nem
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zik. Amikor errÃµl szÃ¡mot adnak, lehet, hogy szÃ³hasznÃ¡latukban valamelyest eltÃ©rnek,
de az igazsÃ¡got kifejezÃµ lÃ©nyegben, tartalomban mind ugyanarrÃ³l beszÃ©lnek. Ilyenek a szellemi
hagyomÃ¡nyok is. SokfÃ©le megkÃ¶zelÃ-tÃ©sben ugyanabba az alapvetÃµ igazsÃ¡gba avatjÃ¡k be az
embert.
Ha sikerÃ¼l az embernek lelepleznie sajÃ¡t hazugsÃ¡gait, akkor elindulhat a megigazulÃ¡s ÃºtjÃ¡n. Az
igazi, hiteles, valÃ³sÃ¡gos lÃ©tezÃ©s ÃºtjÃ¡n indulhat el, nem a tÃºlvilÃ¡gon, nem fantasztikusan magas
ideÃ¡lok szintjÃ©n, hanem konkrÃ©t Ã©s kÃ¶zvetlen szemÃ©lyes Ã©letÃ©ben .
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