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A harmadik metafizikai tÃ¶rvÃ©ny a megfelelÃ©s tÃ¶rvÃ©nye vagy mÃ¡s nÃ©ven, az analÃ³gia
tÃ¶rvÃ©nye.
Eddig Ã¡thaladtunk az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nyÃ©n Ã©s a rezonancia tÃ¶rvÃ©nyÃ©n Ã©s
megÃ©rthettÃ¼k, hogy lÃ©nyegÃ©ben mit jelentenek ezek. A harmadik egyetemes tÃ¶rvÃ©ny
legegyszerÃ¼bb formÃ¡ban fogalmazva azt mondja ki, hogy a lÃ©tezÃ©s kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ kÃ¶rei
kÃ¶zÃ¶tt megfelelÃ©s van. Ez az a tÃ¶rvÃ©ny, amelyre az Ãµsi szellemi hagyomÃ¡nyok praktikÃ¡i
Ã©pÃ¼lnek. Ha nem lenne az analÃ³gia vagyis a megfelelÃ©s tÃ¶rvÃ©nye, asztrolÃ³gia nem tudna
lÃ©tezni.
A mai vilÃ¡g abban a kÃ©nyszerÃ¼lt Ã¡llapotban van a szellemtÃµl valÃ³ eltÃ¡volodÃ¡sa miatt, hogy az
egÃ©sz vilÃ¡g egy nagy halmaz egyvelegÃ©ben zajlik, ebben a kavargÃ³ Ã¡llapotban torlÃ³dnak egymÃ¡s
hegyÃ©n-hÃ¡tÃ¡n a dolgok, jelensÃ©gek, tÃ¶rtÃ©nÃ©sek, gondolatok, Ã©rzÃ©sek. EgyrÃ©szt az
Ã©sszerÃ¼sÃ©gtÃµl vÃ¡rjuk a megoldÃ¡st, mÃ¡srÃ©szt a kÃ¶zelmÃºltban ÃºjratalÃ¡lt szellemi utaktÃ³l.
Az elszellemtelenedett mÃ³don kavargÃ³ Ã©letÃ¼nk rendezÃ©sÃ©re az Ã©sszerÃ¼sÃ©gtÃµl vÃ¡rni a
megoldÃ¡st annyit jelent, amit a hagyomÃ¡nyokban Ãºgy mondtak, hogy tusti, vagyis hiÃº bizakodÃ¡s. Ez a
hiÃº bizakodÃ¡s is a megfelelÃ©s tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek nem-tudÃ¡sÃ¡bÃ³l ered, mert ha valaki tudnÃ¡, hogy
az Ã©sszerÃ¼ gondolkodÃ¡s a szellemnek egy olyan megfelelÃ©se, amely a maga helyÃ©n Ã©s
rendjÃ©ben betÃ¶lt egy bizonyos szerepet, de a magasabb rendÃ¼ szellemi lÃ¡tÃ¡sra teljesen alkalmatlan.
Aki az Ãºjabban elÃµÃ¡sott szellemi hagyomÃ¡nyoktÃ³l vÃ¡rja a megoldÃ¡st, valamelyest korrektebb
kiindulÃ¡st helyez kilÃ¡tÃ¡sba, mint az elÃµbbiek, azonban tudni kell azt is, hogy a hagyomÃ¡nyokbÃ³l
szÃ¡rmazÃ³ ismeretek szemÃ©lyes letisztÃ-tÃ¡sa Ã©s az Ã©letbe valÃ³ beÃ¼ltetÃ©se hosszÃº,
fÃ¡radtsÃ¡gos, az egÃ©sz embert teljes egÃ©szÃ©ben Ã©s gyÃ¶keresen igÃ©nybevevÃµ folyamat.
Az analÃ³gia azt mutatja meg nekÃ¼nk, hogy fÃ¶ldi Ã©letÃ¼nk bizonyos helyzetÃ©ben milyen
szellemi-lelki tartalmakkal, minÃµsÃ©gekkel Ã¡ll szoros kapcsolatban az adott helyzet. Egy adott helyzetben
nem lÃ¡tunk mÃ¡st, mint Ã©ppen az adott helyzetet Ã©s nem Ã©lÃ¼nk Ã¡t mÃ¡st, mint Ã©ppen eztlegalÃ¡bb is Ã-gy tÃ¼nik. Azonban az analÃ³gia tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek Ã©s a helyes analÃ³giÃ¡k ismerete
lehetÃµvÃ© teszi, hogy ne csak az adott, konkrÃ©t helyzetet lÃ¡ssuk Ã©s Ã©ljÃ¼k Ã¡t, hanem
felismerjÃ¼k azt, hogy milyen lelki, szellemi, mentÃ¡lis, tudattalan vagy tudatos tartalommal Ã¡ll
Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben azzal az Ã¡llapot, amelyet mi a konkrÃ©t Ã©letÃ¼nkben megtapasztalunk. Ha
megtalÃ¡ljuk a szellemi megfelelÃµjÃ©t egy konkrÃ©t helyzetnek, Ã¡llapotnak, tÃ¶rtÃ©nÃ©snek, akkor
azt mondhatjuk, hogy megtalÃ¡ltuk magÃ¡nak az illetÃµ helyzetÃ¼nknek az okÃ¡t, hiszen metafizikÃ¡bÃ³l
tudjuk, hogy az elsÃµdleges mindig a szellemi valÃ³sÃ¡g, amit kÃ¶vet a konkrÃ©t megnyilvÃ¡nulÃ¡s.
Ha ennyit tudnÃ¡nk a megfelelÃ©s tÃ¶rvÃ©nyÃ©rÃµl, elÃ©g lenne ahhoz, hogy ne Ã©letÃ¼nk egy
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sÃ-kon kavargÃ³ halmazaiban keressÃ¼k problÃ©mÃ¡ink okait, hanem megvizsgÃ¡ljuk, hogy sajÃ¡t
magunkban milyen olyan szellemi-, lelki tartalmat hordozunk, amely a problÃ©mÃ¡nk leggyÃ¶keresebb,
legvÃ©gsÃµbb, de Ãºgy is mondhatjuk, hogy legelsÃµ oka.
PÃ©ldÃ¡ul, a rÃ¡kbetegsÃ©g okÃ¡t lehet keresni tudomÃ¡nyosan, tehÃ¡t Ã©sszerÃ¼en a biokÃ©miai,
genetikai, citolÃ³giai, hiszto-patolÃ³giai valÃ³sÃ¡gokban, amelyek valÃ³jÃ¡ban a valÃ³sÃ¡gnak inkÃ¡bb
csak kis rÃ©szei, Ãºgy is mondhatnÃ¡nk, hogy a valÃ³sÃ¡gnak csupÃ¡n csak zÃ¡rvÃ¡nyai. Nincs arrÃ³l
szÃ³, hogy ezek nem igazak, nem valÃ³diak. Azok, csak az a problÃ©ma, hogy mindezek csak egy-egy kis
rÃ©sztartomÃ¡nyait kÃ©pezik a valÃ³sÃ¡gnak. Szellemiekkel foglalkozÃ³ emberek feltÃ¡rtÃ¡k mÃ¡r azt az
alapvetÃµ igazsÃ¡got Ã©s egyben megfelelÃ©st, hogy a rÃ¡kban szenvedÃµ embernek a szeretettel, vagyis a
szeretet adÃ¡si Ã©s befogadÃ¡si kÃ©pessÃ©gÃ©vel van a baj Ã©s a rÃ¡kos elfajulÃ¡s ennek mintegy csak
kÃ¶vetkezmÃ©nye. A tudomÃ¡ny esetleg egy nagyot rÃ¶hÃ¶g az okfejtÃ©sen Ã©s a radioterÃ¡pia,
valamint a citosztatikumok adÃ¡sÃ¡val vÃ¡rjÃ¡k az eredmÃ©nyt, vagy Ã©ppen a radikÃ¡lis sebÃ©szi
beavatkozÃ¡ssal. A maguk mÃ³djÃ¡n Ã©s sÃ-kjÃ¡n sikert hozhat a prÃ³bÃ¡lkozÃ¡s, vagyis elÃ©rhetik azt,
hogy klinikailag igazolhatÃ³ mÃ³don Ã©s a beteg szubjektÃ-v visszajelzÃ©se szerint javulÃ¡st Ã©rjenek el.
Azonban, aminek alapvetÃµ megfelelÃ©se volt a rÃ¡kbetegsÃ©g, a szeretetproblÃ©ma nem oldÃ³dott fel,
mÃ¡r csak azÃ©rt sem, mert a nagy Ã©sszerÃ¼sÃ©g kÃ¶zepette senki nem is gondol arra, hogy a
legmÃ©lyebb ok ez. Ã•gy, ha netÃ¡n kiÃºjul a betegsÃ©g, a tudomÃ¡ny tÃ¡rgyilagos egyszerÃ¼sÃ©ggel
rÃ¡mondja, hogy recidÃ-va. Kezeli tovÃ¡bb a recidivÃ¡lt rÃ¡kot, mint onkolÃ³giai esetet, vagyis a beteget,
mint onkolÃ³giai eset alanyÃ¡t. Nagy tapintattal kezeli, mert a beteg pszichÃ©je nagyon Ã©rzÃ©keny,
sÃ©rÃ¼lÃ©keny Ã©s a humÃ¡nus szempontok fontossÃ¡ga miatt fokozottan tapintatosak kell lenniÃ¼k a
terapeutÃ¡knak. Azonban a beteg pszichÃ©s tÃºlÃ©rzÃ©kenysÃ©ge is a szeretetproblÃ©ma egyik rÃ©sze
Ã©s ha mÃ¡r tapintatrÃ³l van szÃ³, ugyanolyan tapintatosan rÃ¡ lehetne vezetni az illetÃµt a szeretethez
valÃ³ igencsak rossz Ã©s fÃ©lreÃ©rtett viszonyÃ¡ra. Mindez mÃ©g csak ki sem zÃ¡rnÃ¡ a
konvencionÃ¡lis gyÃ³gymÃ³dokat, lehetne tovÃ¡bb folytatni azokat- radioterÃ¡pia, citosztatikum, sebÃ©szi
kÃ©sâ€¦
A rÃ¡kbeteg pÃ©ldÃ¡ja kiemeli, hogy milyen fontossÃ¡ga van az analÃ³gia tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek. Ami itt a
fÃ¶ldi Ã©letben, a biolÃ³giai, fizikai, testi valÃ³sÃ¡gkÃ¶rben egy rosszindulatÃº daganat, a maga Ã¶sszes
rombolÃ³ tevÃ©kenysÃ©gÃ©vel, az a szellemi-lelki szfÃ©rÃ¡ban nem mÃ¡s, mint egy nagyfokÃº,
fÃ©lreÃ©rtett, fÃ©lremagyarÃ¡zott szeretet, vagyis szeretetlensÃ©g, az ebbÃµl adÃ³dÃ³ titkos
neheztelÃ©s mÃ¡s emberekre, fojtott, csendes harag az egÃ©sz vilÃ¡g irÃ¡nt. Ez az, ami aztÃ¡n
lekÃ©pezÃµdik a biolÃ³giai struktÃºrÃ¡kra Ã©s funkciÃ³kra Ã©s a maga tartalma szerint vÃ©ghez viszi
rombolÃ¡sÃ¡t. Ennyit kÃ©ne megÃ©rteni Ã©s megÃ©rtetni. A szeretet-problÃ©ma vagy szeretetlensÃ©g
tÃ©nyÃ©re valÃ³ rÃ¡vezetÃ©se az illetÃµ szemÃ©lynek kulcsot adna a kezÃ©be, hogy visszahozza
Ã¶nmagÃ¡ba, Ã¶nmagÃ¡ban a szeretni tudÃ¡st. Mindez nem garancia arra, hogy egy vÃ©gsÃµ stÃ¡diumig
elfajult betegsÃ©g meggyÃ³gyul. LehetÃµsÃ©g azonban arra, hogy Ã¡llapota lÃ©nyegÃ©t megÃ©rtheti az
illetÃµ ember. LehetÃµsÃ©g arra is, akinek a szeretet adÃ¡sÃ¡val Ã©s elfogadÃ¡sÃ¡val kapcsolatos
problÃ©mÃ¡i vannak, amely Ã©ppen az analÃ³gia tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek kÃ¶szÃ¶nhetÃµen kiolvashatÃ³ a
szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pjÃ¡bÃ³l, figyeljen erre a hajlamÃ¡ra, gondolkozzon el gyakran Ã©s alaposan, hogy
mit jelent szÃ¡mÃ¡ra a szeretet. Ha mindezt meg tudja valÃ³sÃ-tani, akkor nem kÃ¶vetkezik be az, hogy
irtÃ³zatos kÃ-nok kÃ¶zÃ¶tt, a teljes meg nem Ã©rtÃ©s sÃ¶tÃ©tsÃ©gÃ©ben kelljen vÃ©gigÃ©lje sajÃ¡t
kÃ-mÃ©letlen, fÃ¡jdalmas szÃ©tesÃ©sÃ©t.
A pÃ©ldÃ¡nÃ¡l maradva valaki feltehetnÃ© a kÃ©rdÃ©st, ha mÃ¡r ilyen predikatÃ-van Ã-rok, esetleg
nem-e Ã¡rulnÃ¡m el vÃ©gre, hogy mi a szeretet. A szeretetre vonatkozÃ³ definÃ-ciÃ³t nem tudok adni.
Lehetne kÃ-sÃ©rletek tenni, azonban ez itt most nem ennek a helye.
Azonban a szeretetet mÃ©gis meg kell Ã©rtenÃ¼nk valahogy. Itt az analÃ³gia tÃ¶rvÃ©nye segÃ-t a
megÃ©rtÃ©sben, de nem csak egyedÃ¼l Ã¶nmagÃ¡ban, be kell vonni az egyÃ©b metafizikai ismereteket
is. EgyÃ©bkÃ©nt a nyolcadik tÃ¶rvÃ©nynÃ©l rÃ©szletesebben lesz szÃ³ a szeretetrÃµl. Ebben a
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fejezetben a szeretet, mint egy pÃ©lda jÃ¶tt szÃ¡mÃ-tÃ¡sba, hogy megvilÃ¡gÃ-thassak bizonyos analogikus
Ã¶sszefÃ¼ggÃ©seket, mint ahogy a rÃ¡kbetegsÃ©g okfejtÃ©sÃ©nÃ©l tettem.
Sok mÃ¡s ilyen analogikus Ã¶sszefÃ¼ggÃ©st lehet talÃ¡lni az Ã©letÃ¼nk sorÃ¡n. A fontos, hogy
megtalÃ¡ljuk, felismerjÃ¼k ezeket a megfelelÃ©seket. PÃ©ldÃ¡ul, ha gyakran fordul elÃµ, hogy
megrÃ¡ndul a bokÃ¡m, tudnom kell, hogy valami olyan gondolatokat forgatok a fejemben, amelyek sem az
Ã©n, sem a mÃ¡s szempontjÃ¡bÃ³l nem hozhatnak harmonikus, Ã¼dvÃ¶s Ã¡llapotokat, ezzel szemben
fÃ¶lÃ¶sleges zavart, bonyodalmakat idÃ©znek. Ha ismerem a boka, mint UrÃ¡nusz-analÃ³gia Ã©s a
jÃ¡rÃ¡s, mint MerkÃºr-analÃ³gia tovÃ¡bbi jelentÃ©seit, akkor kÃ¶nnyen meg tudom fejteni azt, hogy
azÃ©rt rÃ¡ndul meg olyan gyakran a bokÃ¡m, mert a gondolataim valamilyen tÃ©ves Ãºtra tÃ©rtek, mÃ©g
akkor is, ha pillanatnyilag Ãºgy vÃ©lem, hogy gondolkodÃ¡sommal semmi baj nincs. Ha nem ismerem ezt az
analÃ³giÃ¡t, akkor a gyakori bokarÃ¡ndulÃ¡st vagy a vÃ©letlenek sorozatÃ¡nak minÃµsÃ-tem vagy egy
olyan Ã©sszerÃ¼ magyarÃ¡zatot keresek, mint pÃ©ldÃ¡ul azt, miszerint kigyengÃ¼ltek az Ã-zÃ¼letet
tartÃ³ szalagok Ã©s ezÃ©rt fordul elÃµ halmozottan az Ã-zÃ¼let kibicsaklÃ¡sa. TovÃ¡bb szÃ¶vÃ¶k Ã-gy
olyan gondolatokat, amelyekrÃµl azt hiszem, hogy elvezetnek egy vÃ¡rt eredmÃ©nyhez, azonban ahovÃ¡ el
fognak vezetni, az egy zavaros, fÃ©lreÃ©rtÃ©sektÃµl terhelt Ã¡llapot lesz.
Az analÃ³gia tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek ismerete lehetÃµvÃ© teszi, hogy Ã©letÃ¼nk Ã¶sszes jelensÃ©gÃ©t,
esemÃ©nyÃ©t, megnyilvÃ¡nulÃ¡sÃ¡t ne csak Ã¶nmagukban lÃ¡ssuk egyoldalÃºan Ã©s beszÃ¼kÃ¼lten,
hanem Ãºgy tudjuk tekinteni, hogy ezek mind-mind megfelelnek a valÃ³sÃ¡g mÃ¡s szfÃ©rÃ¡inak is. Ã•gy
tud megvalÃ³sulni az, hogy az egÃ©sz vilÃ¡got, mint egy nagy jelrendszert tudjuk szemlÃ©lni, lÃ¡tni,
amelybÃµl sokkal tÃ¶bbet megÃ©rtÃ¼nk, mintha csak a merÃµ Ã©sszerÃ¼sÃ©g logikai elveit
kÃ¶vetnÃ©nk.
A gyakori bokarÃ¡ndulÃ¡s Ã©s a valamivel, valakivel kapcsolatban elkÃ¶vetett tÃ©ves gondolkozÃ¡s
megfelelÃ©se csak egy egyszerÃ¼ pÃ©lda volt. Ha szemÃ©lyesen, tudatosan fejlesztjÃ¼k az analogikus
lÃ¡tÃ¡sunkat Ã©s gondolkodÃ¡sunkat, akkor eljutunk oda, hogy sokkal bonyolultabb helyzetekben is
felismerjÃ¼k az alapvetÃµ megfelelÃ©seket. BÃ¡rmilyen bonyolult is legyen egy Ã©lethelyzet vagy egy
sorshelyzet, ha az alapvetÃµ Ã¶sszefÃ¼ggÃ©st felismerjÃ¼k, akkor mÃ¡r a megoldÃ¡s kulcsa a
kezÃ¼nkben van. Lehet, hogy eltart mÃ©g egy jÃ³ ideig a megoldÃ¡s Ã©s sok erÃµfeszÃ-tÃ©st kÃ¶vetel
tÃµlÃ¼nk, de legalÃ¡bb tudjuk azt a fontos irÃ¡nyjelzÃµt, amerre haladnunk kell. Ennek hiÃ¡nyÃ¡ban csak
sodrÃ³dnÃ¡nk a bonyodalmakban, Ã¼res Ã©s sÃ¼ket racionÃ¡lis magyarÃ¡zatokkal hÃ¼lyÃ-tve sajÃ¡t
magunkat Ã©s egymÃ¡st.
Ez a metafizikai jelentÃµsÃ©ge annak, hogy ismerjÃ¼k a megfelelÃ©s tÃ¶rvÃ©nyÃ©t.
TermÃ©szetesen, nem csak a tÃ¶rvÃ©nyt kell ismerni, hanem magukat a megfelelÃ©seket is. Ez utÃ³bbiak
Ã¡bÃ©cÃ©jÃ©nek megismerÃ©se nem Ã¼tkÃ¶zik akadÃ¡lyba, pÃ©ldÃ¡ul az asztrolÃ³gia rengeteg
analogikus Ã¶sszefÃ¼ggÃ©st kÃ-nÃ¡l, amelyek ugyan nem mindig Ã¡lljÃ¡k meg a helyÃ¼ket, de egy
kiindulÃ¡si alapot mindenkÃ©ppen adnak. A lÃ©nyeg itt az, hogy magÃ¡t a megfelelÃ©sekben, az
analÃ³giÃ¡kban valÃ³ gondolkozni tudÃ¡st az ember elsajÃ¡tÃ-tsa, Ã©letÃ©ben gyakorolja Ã©s azokat az
Ã¶sszefÃ¼ggÃ©seket, amelyeket helyesnek, Ã©letÃ©ben beigazolÃ³dottnak talÃ¡l, sajÃ¡t szellemi, lelki
Ã©s testi egÃ©szsÃ©gÃ©re felhasznÃ¡lhassa. Ezzel egy idÃµben az Ã©sszerÃ¼ gondolkodÃ¡sÃ¡rÃ³l sem
kell lemondania, a megfelelÃµ helyen Ã©s mÃ³don alkalmazott Ã©sszerÃ¼sÃ©g Ã©s a megfelelÃ©sekben
valÃ³ gondolkozÃ¡s nagyon jÃ³l megfÃ©rnek egymÃ¡s mellett.
VizsgÃ¡ljuk meg az analÃ³gia tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek mÃ¡s vonatkozÃ¡sait is. LÃ¡thattuk, hogy nagyon szoros
kapcsolatban Ã¡ll ez a tÃ¶rvÃ©ny azzal, hogy mikÃ©ppen gondolkodunk a sajÃ¡t Ã©letÃ¼nkrÃµl, tehÃ¡t
sajÃ¡t Ã©letÃ¼nkkel kapcsolatos gondolkodÃ¡smÃ³dunkat jelenÃ-ti meg. Azt is lÃ¡thattuk, hogy
Ã©letÃ¼nkrÃµl gondolkodhatunk csak merÃµben Ã©szszerÃ¼ vagyis lineÃ¡ris-racionÃ¡lis mÃ³don, de
gondolkodhatunk Ãºgy is, hogy ezt a fÃ¶ldi valÃ³sÃ¡got Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sbe hozzuk magasabb rendÃ¼
szellemi, lelki valÃ³sÃ¡gszfÃ©rÃ¡kkal. VÃ©gÃ¼l arrÃ³l is volt szÃ³, hogy a kÃ©tfÃ©le gondolkodÃ¡si
mÃ³d nem zÃ¡rja ki egymÃ¡st.
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A megfelelÃ©s tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek a gondolkodÃ¡ssal valÃ³ megfelelÃ©se nem vÃ©letlen, hiszen ennek
a tÃ¶rvÃ©nynek az asztrolÃ³giai analÃ³giÃ¡ja a MerkÃºr bolygÃ³. A klasszikus asztrolÃ³giÃ¡ban a MerkÃºr
bolygÃ³ jelenti a gondolkodÃ¡st, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt. Sajnos, csak a lineÃ¡ris, racionÃ¡lis, horizontÃ¡lis
logikÃ¡t, az ez szerinti gondolkodÃ¡st Ã©rtik leggyakrabban ezen, Ã-gy mÃ¡r magÃ¡ban az asztrolÃ³giai
Ã©rtelmezÃ©sben szÃ¼klÃ¡tÃ³kÃ¶rÃ¼sÃ©g alakul ki. Mert, csakugyan, a MerkÃºr a gondolkozÃ¡st, a
logikÃ¡t jelenti- eddig nincs is semmi baj-, de azt is figyelembe kÃ©ne venni, hogy a gondolkodÃ¡st
meghatÃ¡rozÃ³ logika Ã©s maga a gondolkodÃ¡s lehet racionÃ¡lis, lehet analogikus, sÃµt lehet
egysÃ©ges(egysÃ©glogika), amely a kÃ©t elÃµbbit egyesÃ-ti. Mind a MerkÃºrhoz taroznak. A tÃ©ny,
hogy ma csupÃ¡n a racionÃ¡lis logikai mÃ¼veletekre redukÃ¡lÃ³dott a MerkÃºr jelentÃ©startomÃ¡nya,
mÃ©g akkor sem fogadhatÃ³ el, ha csakugyan Ã-gy nyilvÃ¡nul meg az emberek Ã©letÃ©ben. Gondoljunk
csak arra, hogy az asztrolÃ³giai princÃ-piumoknak van egy fajta sorrendje is, amelyet nem kell ugyan
mereven venni, de nem Ã¡rt figyelemmel kÃ-sÃ©rni. A Nap(fÃ©nyprincÃ-pium, Ã©rtelem, Yang) Ã©s a
Hold (centrÃ¡lis bÃ¶lcsessÃ©g- vagyis szeretetprincÃ-pium, Yin) utÃ¡n mindjÃ¡rt a MerkÃºr kÃ¶vetkezik,
amely az elÃµbbi kÃ©t erÃµt Ã¡ramlÃ¡sba hozza. EzÃ©rt hozzÃ¡k a MerkÃºrt Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sbe az
Ã¡ramlÃ¡ssal, kÃ¶zvetÃ-tÃ©ssel, mozgÃ¡ssal. Az Ã©rtelem Ã©s a szeretet erÃµi egysÃ©gben vannak Ã©s
nem Ã¡llnak meg Ã¶nmagukban, hanem Ã¡ramlÃ¡sba lendÃ¼lnek, ezt az Ã¡ramlÃ¡st, mozgÃ¡st fejezi ki a
MerkÃºr. TehÃ¡t itt sokkal tÃ¶bbrÃµl van szÃ³, mint merÃµ racionÃ¡lis logika, mÃ©g akkor is, ha a
racionÃ¡lis logikai is ebbe az analÃ³giasorba tartozik.
Az alkÃ-miai mÃ¼veletek kÃ¶zÃ¼l a szeparÃ¡ciÃ³ mÃ¼veletÃ©vel van szoros kapcsolatban a
megfelelÃ©s tÃ¶rvÃ©nye. SzeparÃ¡ciÃ³ annyit jelent, mint elkÃ¼lÃ¶nÃ-tÃ©s, megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÃ©s.
Itt ismÃ©t Ã³riÃ¡si fÃ©lreÃ©rtÃ©sek vannak, mert sokan kizÃ¡rÃ³lag a racionÃ¡lis logika szerinti
megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÃ©sre gondolnak, holott nem csak errÃµl van szÃ³. Ennek a fÃ©lreÃ©rtÃ©snek,
tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt az is kÃ¶szÃ¶nhetÃµ, hogy merÃµ filozÃ³fiai logikai futamokat neveznek
metafizikÃ¡nak, sÃµt a metafizika cÃ-m talÃ¡lhatÃ³ egy-egy ilyen kÃ¶nyv cÃ-mlapjÃ¡n, s ha az ember
beleolvas, ilyesmiket talÃ¡l benne, hogy "szemantika", "logikai konstans", "propragmatikus interpretÃ¡ciÃ³",
"deduktÃ-v Ã©rvelÃ©s", "jelentÃ©selmÃ©let", "n-argumentum"stb. Ez nem mÃ¡s, mint filozÃ³fiai logika,
vagy a logika filozÃ³fiÃ¡ja, de semmi esetre nem metafizika. Nem arrÃ³l van szÃ³, hogy ez rossz Ã©s
elvetendÃµ, hanem arrÃ³l, hogy maga a metafizika cÃ-m nem felel meg ennek, annÃ¡l az egyszerÃ¼ oknÃ¡l
fogva, hogy nem metafizika. Komoly, okleveles szerzÃµk, egyetemi professzorok Ã-rjÃ¡k az ilyen
kÃ¶nyveket, metafizika cÃ-men, csak Ã©ppen azt nem tudjÃ¡k, hogy amit Ã-rnak nem metafizika. Ahhoz,
hogy mi a metafizika, legalÃ¡bb el kÃ©ne olvasniuk Ã©s komolyan kellene venniÃ¼k olyan igazi
metafizikusokat, mint pÃ©ldÃ¡ul RenÃ© GuÃ©non, vagy Hamvas BÃ©la.
MÃ¡ris adtam az imÃ©nt a megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÃ©s, a szeparÃ¡ciÃ³ mÃ¼veletÃ©rÃµl. TehÃ¡t nem
csupÃ¡n arrÃ³l van szÃ³, hogy kinyitunk egy olyan kÃ¶nyvet abban a hiszemben, hogy ez a metafizika Ã©s a
kÃ¶nyv lapjain haladva kÃ¶vetjÃ¼k vakon annak megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÃµ mÃ¼veleteit, hanem mÃ¡r a
kÃ¶nyvvel valÃ³ elsÃµ talÃ¡lkozÃ¡skor meg tudjuk kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetni a kÃ¶nyv tartalmÃ¡t az igazi
metafizikÃ¡tÃ³l. AttÃ³l mÃ©g nyugodtan elolvashatjuk a kÃ¶nyvet, sÃµt talÃ¡lhatunk benne szÃ¡munkra
Ã©rtÃ©kes informÃ¡ciÃ³t, de semmi esetre sem kÃ¶vetjÃ¼k el azt a tÃ©vedÃ©st, hogy valamit annak
vÃ©ljÃ¼nk, ami nem az. TermÃ©szetesen, bizonyos elÃµismeretekre is szÃ¼ksÃ©g van ahhoz, hogy
valamit valamitÃµl meg tudjunk kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetni Ã©s hogy ne keveredjenek Ã¶ssze a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ
dolgok, hanem a nekik megfelelÃµ helyre tudjuk tenni azokat. Az egysÃ©gben mindennek megvan a maga
helye, szerepe, rendeltetÃ©se. A fontos az, hogy tudjuk, hogy mi micsoda, tehÃ¡t mÃ¡s egyÃ©btÃµl
megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetve, azzal Ã¶ssze nem keverve tegyÃ¼k a neki megfelelÃµ helyÃ©re. Ez a helyes
szeparÃ¡ciÃ³. Rengeteg pÃ©ldÃ¡t lehetne az ember mindennapi Ã©letÃ©bÃµl merÃ-teni arra
vonatkozÃ³lag, hogy milyen gyakran kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztet meg olyan dolgokat, amelyek lÃ©nyegÃ©ben nem is
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶znek Ã©s milyen gyakran nem kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zteti meg azokat a dolgokat, amelyek kÃ¶zÃ¶tt
lÃ©nyeges kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g van. Ã•gy tÃ¡mad az a nagy kavargÃ¡s egy nagy rendezetlen halmazban, ahol
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ tartalmak, megnyilvÃ¡nulÃ¡sok Ã¶sszefolynak, majd szÃ©tesnek, tovÃ¡bb Ã¶zÃ¶nlenek
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egyik Ã¡llapotbÃ³l a mÃ¡sikba. Ezek utÃ¡n nem is kell csodÃ¡lkozni azon a fajta vaksÃ¡gon, amelyet egyes
szellemi iskolÃ¡k emlegetnek, a mai ember kapcsÃ¡n. A tartalmak rendezetlen kavargÃ¡sÃ¡nak Ã¡radatÃ¡ban
nem is lehet mÃ¡s az ember, mint vak, mindaddig, amÃ-g nem sejlik fel benne, hogy kell legyen itt egy
magasabb rendÃ¼ megfelelÃ©s is. MÃ¡skÃ©nt mondva, addig zavarban marad az ember- mÃ©g akkor is,
ha amÃºgy roppant eszes-, amÃ-g fel nem ismeri az analÃ³gia tÃ¶rvÃ©nyÃ©t. "Ami fent van, az megfelel
annak, ami lent van Ã©s ami lent van, az megfelel annak fent van."-Ã-rja a Tabula Smaragdina. MirÃµl
mÃ¡srÃ³l lenne szÃ³, ha nem az analÃ³gia tÃ¶rvÃ©nyÃ©rÃµl?
A fÃ¶ldi Ã©letÃ¼nk egy egyetemesebb szellemi valÃ³sÃ¡gba van Ã¡gyazva. Azt, hogy Ã©letÃ¼nk
esemÃ©nyeinek mi a felsÃµ, szellemi oktÃ¡vja, a magasabb rendÃ¼ valÃ³sÃ¡ga Ã©s egyben a mÃ©lyebb
gyÃ¶kere, azt az analÃ³gia tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek a segÃ-tsÃ©gÃ©vel Ã©rthetjÃ¼k meg.
Az analÃ³gia tÃ¶rvÃ©nyÃ©t szoktÃ¡k mÃ©g a kompenzÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek is nevezni. Volt mÃ¡r
arrÃ³l szÃ³, hogy ez a tÃ¶rvÃ©ny szoros kapcsolatban Ã¡ll a MerkÃºrral, az Ã¡ramoltatÃ¡ssal. Ez a
tÃ¶rvÃ©ny azt is kimondja, hogy a kÃ©t alapvetÃµ lÃ©terÃµ, a szeretet Ã©s az Ã©rtelem, nem Ã¡ll meg
Ã¶nmagÃ¡ban, hanem Ã¡ramlÃ¡sba, mozgÃ¡sba kezd. Ez az Ã¡ramlÃ¡s, mozgÃ¡s jÃ¡tszÃ³dik le bennÃ¼nk
is. Ha helyesen Ã¡ramoltatom- Ã©s nem blokkÃ¡lom- magamban ezt az Ã¡ramlÃ¡st, Ãºgy Ã¶nmagamban,
mint a kÃ¶zÃ¶ssÃ©g, az egÃ©sz vilÃ¡g felÃ©, akkor mindez megkompenzÃ¡lÃ³dik, vagyis azzal egyÃ¼tt,
hogy adok, kapni is fogok. Ezt mondja ki ez a tÃ¶rvÃ©ny Ã©s ezÃ©rt nevezik a kompenzÃ¡ciÃ³
tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek. Ha ezt a szeretet Ã©s fÃ©ny Ã¡ramlÃ¡st akadÃ¡lyozom magamban, mondjuk valamilyen
tÃºlzottan Ã¶ncÃ©lÃº szÃ¡ndÃ©kom miatt, akkor eltÃ©rek attÃ³l az egyetemes elvtÃµl, amit e tÃ¶rvÃ©ny
kimond. HiÃ¡ba akarom spekulatÃ-v stratÃ©giÃ¡kkal elÃ©rni a cÃ©lomat, ha az ezzel a tÃ¶rvÃ©nnyel
visszaÃ©lek, vagyis ha eltÃ¡ntorodok ettÃµl. Lehet, hogy elÃ©rem azt a cÃ©lt, amelyhez olyan
gÃ¶rcsÃ¶sen ragaszkodtam, de mÃ¡sfelÃµl annÃ¡l tÃ¶bb vesztesÃ©g Ã©r. Nem Ã©rtem, miÃ©rtâ€¦ Ha
tudnÃ¡m a megfelelÃ©s Ã©s az Ã¡ramlÃ¡s, a kompenzÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nyÃ©t, akkor megÃ©rtenÃ©m.
A kompenzÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nyÃ©t az adok-kapok tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek is nevezik kÃ¶znapibb
megfogalmazÃ¡sban, s azt mondja ki pontosan az Ã¡ramlÃ¡s elve alapjÃ¡n, hogy minÃ©l tÃ¶bbet adok
annÃ¡l tÃ¶bbet kapok vissza, Ã©s annÃ¡l intenzÃ-vebb lesz az Ã¡ramlÃ¡s felÃ©m is. MinÃ©l tÃ¶bb igaz
informÃ¡ciÃ³t, finom szeretet Ã¡ramoltatok embertÃ¡rsaim Ã©s a kÃ¶rnyezetem fele annÃ¡l tÃ¶bbet kapok
vissza, s annÃ¡l gazdagabbÃ¡ vÃ¡lok Ã©n magam is vÃ©gsÃµ soron. Minden ember lelkiismeretÃ©be a
kompenzÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nye bele van Ã-rva, ezÃ©rt becsÃ¼ljÃ¼k jobban azokat a dolgokat, amelyeket
valamilyen formÃ¡ban tudatosan megkompenzÃ¡ltunk, amelyekÃ©rt szemÃ©lyes Ã¡ldozatot hoztunk.
Mindezeket jobban Ã©s komolyabban is fogjuk tudni a jÃ¶vÃµben hasznÃ¡lni, a magunk Ã©s a
kÃ¶rnyezetÃ¼nk fejlÃµdÃ©sÃ©re, Ã©pÃ¼lÃ©sÃ©re fordÃ-tani.
Fel kell ismernÃ¼nk, hogy alapjÃ¡ban vÃ©ve a fÃ©ny Ã©s a szeretet megtestesÃ¼lÃ©sei vagyunk, isteni
eredetÃ¼nk van Ã©s isteni lÃ©nyeget hordozunk Ã¶nmagunkban- fÃ¶ldi Ã©letÃ¼nknek ez a
legalapvetÃµbb megfelelÃ©se. Ezt a lÃ©nyeget kell hordozzuk, tovÃ¡bb vigyÃ¼k, Ã¡ramoltassuk.
TrÃ©fÃ¡san szÃ³lva Ãºgy is mondhatnÃ¡nk, hogy a tiszta szeretet Ã©s a tiszta fÃ©ny Ã¡ramoltatÃ¡sa az
egyedÃ¼li olyan Ã©rtelmes vÃ¡llalkozÃ¡s, amely megkompenzÃ¡lÃ³dik, tehÃ¡t nyeresÃ©ges
szÃ¡munkra-Ã-me a kompenzÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nye, a legalapvetÃµbb megfelelÃ©s ismeretÃ©ben.
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