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DÃ©nes Albert Az elÃµzÃµ tanulmÃ¡nyom vÃ©gÃ©n emlÃ-tÃ©st tettem arrÃ³l, hogy az ember
vizionÃ¡rius forgatÃ³kÃ¶nyveket hord magÃ¡ban, esetleg anÃ©lkÃ¼l, hogy errÃµl tudna. (Az imaginÃ¡ciÃ³
nyelve, kÃ©p- Ã©s Ã©lmÃ©nyszerÃ»sÃ©ge cÃ-mÃ» tanulmÃ¡nyomban.) A forgatÃ³kÃ¶nyvek, attÃ³l
eltekintve, hogy viselÃµjÃ¼knek sejtelme sincs jelenlÃ©tÃ¼krÃµl Ã©s hatÃ¡sukrÃ³l, nagyon jÃ³l tudnak
mÃ»kÃ¶dni Ã©s mintegy megszerkesztik az esemÃ©nyeket, tÃ¶rtÃ©nÃ©seket, misztikusan szÃ³lva
beidÃ©zik az esemÃ©nyeket. Az illetÃµ csak csodÃ¡lkozik, vagy Ã©ppen nagyon bosszÃºs, hogy Ãºjra
Ã©s Ãºjra hasonlÃ³ csÃ¡vÃ¡ba kerÃ¼l. Ez mondjuk az egyik eset. MÃ¡s esetben az kÃ¶zÃ¶s gyÃ¶kÃ©r
ellenÃ©re eltÃ©rÃµ az esemÃ©nyek milyensÃ©ge Ã©s sokkal nehezebb felismerni, hogy ugyanazon
forgatÃ³kÃ¶nyv alapjÃ¡n kÃ©szÃ¼ltek. Az ember gondolkozik, emlÃ©kei, szÃ¡ndÃ©kai, Ã©rzÃ©sei
vannak, kÃ©pek ezrei nyomulnak agyÃ¡ba, emellett van egy belsÃµ kÃ©pÃ¡ramlÃ¡sa is. Ha akarja, ha nem
valamilyen rendezÃµdÃ©s indul meg benne, Ã©s szemÃ©lyes alkatÃ¡nak megfelelÃµen Ã¶nkÃ©ntelenÃ¼l
is rendezi ezt az Ã¡llagot, amely kÃ©pek, Ã©lmÃ©nyek, gondolatok, stb. sokasÃ¡gÃ¡bÃ³l Ã¡ll. Persze ezt a
rendezÃ©st Ãºgy kell Ã©rteni, hogy amennyiben nem tudatos, akkor inkÃ¡bb egy rendezetlen halmaz
keletkezik, olyan amilyen ilyen mÃ³don keletkezni tud. Az elemek termÃ©szetÃ¼k szerint spontÃ¡n
elhelyezkednek valamelyest, de ezt tÃ¡volrÃ³l sem lehet tudatosan lÃ©trehozott rendnek tekinteni. Nagy
kavargÃ¡s van Ã-gy az emberben, Ã©s azok az imaginatÃ-v asszociÃ¡ciÃ³s elemek, amelyek Ã©ppen az
illetÃµ ember szemÃ©lyes Ã©letÃ©nek meghatÃ¡rozÃ³ mozzanatait indÃ-tjÃ¡k be, mindjÃ¡rt
mÃ»kÃ¶dÃ©sbe lÃ©pnek akkor, ha valamilyen olyannal talÃ¡lkozik, ami rokontermÃ©szetÃ» az imÃ©nt
emlÃ-tett asszociÃ¡ciÃ³s elemekkel. Ezt egyfajta rezonanciÃ¡nak is lehet nevezni s metafizikai
magyarÃ¡zatul szolgÃ¡lhat arra, pÃ©ldÃ¡ul, hogy valaki miÃ©rt talÃ¡lja magÃ¡t mindig Ã©s mindig
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ csetepatÃ©k kellÃµs kÃ¶zepÃ©ben. Mindez, amit leÃ-rtam megfelelÃ©sei vannak a
szemÃ©lyes horoszkÃ³pban. Ã‰ppen ezÃ©rt a horoszkÃ³p jelzi azt is, hogy milyen egy szemÃ©ly
viszonya a sajÃ¡t imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡t Ã¶sszetevÃµ kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ erÃµkhÃ¶z.
Jelen tanulmÃ¡nyban arrÃ³l lesz szÃ³, hogy miÃ©rt a naplÃ³ az egyik leghatÃ©konyabb lehetÃµsÃ©g
arra, hogy az ember feltÃ¡rja a magÃ¡ban hordozott forgatÃ³kÃ¶nyveket Ã©s a nemkÃ-vÃ¡natosakat ki tudja
tÃ¶rÃ¶lni vagy mÃ³dosÃ-tani a helyesnek elfogadhatÃ³ irÃ¡nyba. ElÃ©g Ã¶sszetett mÃ»veletrÃµl van szÃ³,
ezÃ©rt mÃ¡r eleve jÃ³, ha valamifÃ©le rÃ¶gzÃ-tÃ©sen keresztÃ¼l megy vÃ©gbe, Ã©s erre
tÃ¶kÃ©letesen megfelel az Ã-rÃ¡s. A forgatÃ³kÃ¶nyvek felfejtÃ©se nem olyan egyszerÃ», mert hiÃ¡ba
teszem fel magamnak a kÃ©rdÃ©st felÃ¼letesen, hogy mit is forgatok a fejemben, mert a vÃ¡lasz
Ã©ppolyan felÃ¼letes lesz, mint a kÃ©rdÃ©sfeltevÃ©s. El kell mÃ©lyÃ¼lni, Ã©s a gondolatokat
alaposan kell vezetni egy Ã©rtelmezÃ©si fÃµvonal mentÃ©n, ahhoz, hogy amint Ã-rok, abban lassan-lassan
kÃ¶rvonalazÃ³dni kezdjen a problÃ©ma igazi Ã©rtelme Ã©s egyben megoldÃ¡si lehetÃµsÃ©ge. Ugyanis
nem Ãºgy teszem fel a kÃ©rdÃ©st, hogy lÃ¡m, milyen forgatÃ³kÃ¶nyveket hordozok magamban, hanem
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mindig egy konkrÃ©t problÃ©mÃ¡bÃ³l indulok ki, azzal a gondolattal, hogy e problÃ©mÃ¡nak megvan a
maga forgatÃ³kÃ¶nyve. A szemÃ©lyes horoszkÃ³p ismerete Ã©s nÃ©hÃ¡ny metafizikai vonatkozÃ¡s
tudÃ¡sa nagyon jÃ³l fog az ilyen Ã©rtelmezÃ©seknÃ©l, mert ezek hiÃ¡nyÃ¡ban egyszer csak azon kapjuk
magunkat, hogy nincs amihez kÃ¶ssÃ¼k azt, amit addig leÃ-rtunk, Ãºjra Ã©s Ãºjra ugyanazt kezdjÃ¼k
Ã-rni, nem tudunk elÃµbbre jutni az Ã©rtelmezÃ©sben. MÃ¡r eleve jÃ³, ha pÃ©ldÃ¡ul jupiteri
problÃ©mÃ¡bÃ³l indulok ki. Mit jelent ez? Azt, hogy rendelkezvÃ©n asztrolÃ³giai ismeretekkel bizonyos
problÃ©mÃ¡imat mÃ¡r eleve a Jupiternek megfelelÃµ tÃ©makÃ¶rbe sorolom Ã©s ez Ã-gy megadja a
problÃ©mÃ¡val kapcsolatos Ã©rtelmezÃ©s, naplÃ³Ã-rÃ¡s alapvetÃµ karakterÃ©t, Ã©rtelmezÃ©si
fÃµvonalÃ¡t. Amikor szituÃ¡ciÃ³kat durvÃ¡n fÃ©lreismerek, Ã©s fÃ©lreismerÃ©sem kapcsÃ¡n durva
baklÃ¶vÃ©seket kÃ¶vetek el, amire persze csak utÃ³lag Ã©bredek rÃ¡, mÃ¡r tudom, hogy honnan fÃºj a
szÃ©l, mert ismerem a horoszkÃ³pomban levÃµ Jupiter helyzetÃ©t Ã©s azt is tudom, hogy az elÃµbb
emlÃ-tett problÃ©mÃ¡k nagyrÃ©sze ide tartozik. Tudom ilyenkor tehÃ¡t, hogy mirÃµl is kell naplÃ³zzak.
TermÃ©szetesen vannak mÃ¡s bolygÃ³kkal, vagy horoszkÃ³phÃ¡zakkal kapcsolatos problÃ©mÃ¡k, a
Jupiter emlÃ-tÃ©se itt csak egy pÃ©lda volt. PÃ©lda, azt Ã©rzÃ©keltetendÃµ, hogy nÃ©mi asztrolÃ³gia
Ã©s metafizika ismerete nÃ©lkÃ¼l elÃ©g nehÃ©z lenne Ãºgy naplÃ³zni, hogy az azt az eredmÃ©nyt
hozza, amit elvÃ¡runk tÃµle. VilÃ¡gosan lÃ¡tni a fontos kÃ©rdÃ©sekben...
Az ember vesz egy fÃ¼zetet Ã©s Ã-rni kezd az Ãµt Ã©ppen abban az idÃµszakban Ã©rintÃµ
legfontosabb problÃ©mÃ¡irÃ³l. Fogalmazza meg magÃ¡t a problÃ©mÃ¡t. Ã•rja le, hogy hogyan Ã©li Ã¡t
ezt a problÃ©mÃ¡t. KÃ©pzelje Ãºgy, hogy a problÃ©ma nem egy homogÃ©n, nem egy egynemÃ» valami,
hanem struktÃºrÃ¡ja van, felÃ©pÃ-tÃ©se Ã©s Ã-rja le, hogyan lÃ¡tja felÃ©pÃ¼lni ezt a problÃ©mÃ¡t.
ProbÃ¡lja meghatÃ¡roni a problÃ©ma lÃ©nyegi vonÃ¡sait, amelyet Ãºgy Ã©rez, hogy kimondottan a
problÃ©mÃ¡ra jellemzÃµek. Keresse meg azokat a szÃ¡lakat, azokat az Ã¶sszefÃ¼ggÃ©seket, amelyek a
problÃ©mÃ¡t Ã¶sszekÃ¶tik mÃ¡s problÃ©mÃ¡kkal. KÃ©pzelje el azt is, hogy Ãµ most egy ilyen
problÃ©mÃ¡val Ã©ppen nem-rendelkezÃµkÃ©nt kÃ¶zelÃ-t a valÃ³s Ã¶nmagÃ¡hoz, aki mÃ¡rpedig
rendelkezik a problÃ©mÃ¡val. TÃ¡jÃ©kozÃ³djon, olvasson utÃ¡na az illetÃµ problÃ©mÃ¡nak Ã©s az Ãºj
informÃ¡ciÃ³k segÃ-tsÃ©gÃ©vel ismÃ©t Ã¼ljÃ¶n le naplÃ³zni. HasonlÃ-tsa esetleg Ã¶ssze, hogy az
elsÃµ megkÃ¶zelÃ-tÃ©sÃ©hez viszonyÃ-tva mennyit alakult az Ã©rtelmezÃ©se a mÃ¡sodik, a harmadik,
vagy a tÃ¶bbedik naplÃ³zÃ¡s sorÃ¡n. Nem Ã¡rt mindigis megtartani a problÃ©ma-centrikus magatartÃ¡st,
vÃ©gÃ¼lis az egÃ©sz naplÃ³zÃ¡s arra jÃ³, hogy problÃ©mÃ¡kat tÃ©rkÃ©pezzÃ¼nk fel, megtalÃ¡ljuk a
lehetsÃ©ges megoldÃ¡sokat, kidolgozzuk a tervet, s vÃ©gÃ¼l tÃ©nylegesen felÃ¼lkerekedÃ¼nk a
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ problÃ©mÃ¡kon.
Nem mindenkinek felel meg ez a lehetÃµsÃ©g, mÃ¡rmint a naplÃ³zÃ¡s, vagy legalÃ¡bbis Ãºgy hiszi, hogy
nem felel meg, mert nem szeret Ã-rni, elfoglalt ember, nincs ideje, vagy valamilyen mÃ¡s okbÃ³l nem
igazÃ¡n megy neki. Gyakran elÃµfordul, hogy pontosan ilyen szemÃ©lyeknek lenne erre szÃ¼ksÃ©ge. Ez
derÃ¼l ki pÃ©ldÃ¡ul a horoszkÃ³pjukbÃ³l. TermÃ©szetesen Ãµ erre legyint, hogy horoszkÃ³p ide,
naplÃ³zÃ¡s oda, neki mennie kell, mert fontos dolgai vannak, nincs ideje, hogy egy-kÃ©t, vagy
kÃ©t-hÃ¡rom Ã³rÃ¡t Ã-rogasson, Ã¶rvend, ha feladataival Ã©ppen belefÃ©r az idÃµbe. AztÃ¡n egy idÃµ
utÃ¡n az Ã¡llandÃ³ tÃ©nykedÃ©seivel kapcsolatos fontossÃ¡g-tudata mintha Ã¡tmenne egy
kimerÃ¼ltsÃ©g-Ã©rzÃ©sbe, mintha Ãºgy kezdenÃ© Ã©rezni, hogy valami felÃµrli lÃ©nyÃ©t. Nem baj.
Vitaminokat szed, erÃµsÃ-tÃµ kÃ©szÃ-tmÃ©nyeket, megkeresi magÃ¡ban a leghatÃ¡sosabb Ã¶nbiztatÃ³
jelmondatokat, motivÃ¡ciÃ³kat, indokokat Ã©s tovÃ¡bb rohan. Hogy meddig, nem tudhatom. Ã• se.
TulajdonkÃ©ppen egy bizonyos el-lÃ©nyegtelenedÃ©sre vonatkozÃ³ tudatÃ¡t, vagy inkÃ¡bb ettÃµl valÃ³
fÃ©lelmÃ©t hordozza rejtve Ã¡llandÃ³an magÃ¡ban Ã©s eszeveszettÃ¼l kompenzÃ¡lja, ellensÃºlyozza e
belÃ¼lrÃµl ÃµrlÃµ Ã©rzÃ©sÃ©t azzal, amivel tudja. RÃ¡adÃ¡sul eredmÃ©nyeivel henceg magÃ¡nak Ã©s
a vilÃ¡gnak s kÃ¶zben az Ã¶sszeroppanÃ¡s szakadÃ©kÃ¡nak peremÃ©n inog. Ha leÃ¼lne, mondjuk,
naplÃ³zni, hogy hadd probÃ¡lja megfogalmazni, mit is gondol valÃ³jÃ¡ban magÃ¡rÃ³l, egÃ©szen mÃ¡s
derengene fel szÃ¡mÃ¡ra, mint ahogy eddig hitte. KiderÃ¼lhetne pÃ©ldÃ¡ul az, hogy akit teletorokkal
Ã¶nmagakÃ©nt kiÃ¡lltott ki, az korÃ¡ntsem volt igazi Ã¶nmaga. Ã–nmagÃ¡ra ragasztott-alkalmazott
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valamit, amirÃµl azt hitte, hogy ez nem is lehet mÃ¡skÃ©pp, s ha vÃ©gre mÃ©gis rÃ¡szÃ¡nja magÃ¡t a
gondolkodÃ¡sra, rÃ¡jÃ¶n hogy amit eddig Ãºgy tekintett, mint ahogy tekintett, tulajdonkÃ©ppen nem is az
Ãµ megbizonyosodÃ¡sÃ¡n, meggyÃµzÃµdÃ©sÃ©n alapult, hanem mÃ¡sokÃ©n. Hirtelen felsejlik valami
abbÃ³l, hogy egy bizonyos Ã©rtelemben nem is az Ãµ Ã©letÃ©t Ã©li Ã©s nem is abban az identitÃ¡sban,
amely indentitÃ¡s az igazi Ã¶nvalÃ³ja lehetne. Minderre nem jÃ¶het rÃ¡ addig, amÃ-g el nem hatÃ¡rozza,
hogy mÃ¡rpedig leÃ¼l egyedÃ¼l Ã©s Ã¡tgondolja ezeket. Nos, ha mÃ©gis Ã-gy dÃ¶nt, erra jÃ³ a naplÃ³.
NaplÃ³t Ã-rni nem azÃ©rt kell, hogy dokumentÃ¡lja a gondolatokat, a rÃ¶gzÃ-tÃ©snek itt nem
dokumentatÃ-v szerepe van. Az Ã-rÃ¡s szellemi tevÃ©kenysÃ©g, mÃ©ghozzÃ¡ hatÃ©kony Ã©rtelmezÃµi
tevÃ©kenysÃ©g, mint ahogy erre a hermeneutikusok is rÃ¡vilÃ¡gÃ-tottak. A gondolatok megformÃ¡lÃ¡st,
alakot, megfogalmazÃ¡st nyernek Ã©s a tovÃ¡bbÃ©rtelmezÃ©s alapjÃ¡ul szolgÃ¡lnak. Ã•gy egyre elÃµbb
Ã©s elÃµbb, vagyis egyre mÃ©lyebbre jut az ember, amÃ-g egy-egy problÃ©mÃ¡ban egyszercsak
vilÃ¡gosan kezd lÃ¡tni.
Az imaginÃ¡ciÃ³ rendezÃ©sÃ©vel abban fÃ¼gg Ã¶ssze a naplÃ³Ã-rÃ¡s, hogy- amint rÃ¡mutattunk az
imaginÃ¡ciÃ³ nyelvi jellegÃ©re az elÃµzÃµ tanulmÃ¡nyban- a mindennapi Ã©rtelemben Ã©rtett nyelv Ã©s
az imaginÃ¡ciÃ³ tartalmai egyarÃ¡nt egy textualitÃ¡s, egy szÃ¶vegszerÃ»sÃ©g bÃ©lyegÃ©t hordozzÃ¡k
Ã©s amint szavakbÃ³l az Ã-rÃ³ megÃ-rja a mÃ»vÃ©t, minden ember ÃºgyanÃºgy Ã-rja meg sorsÃ¡t az
imaginÃ¡ciÃ³ tartalmaibÃ³l. Ã•gy, gondolom, a forgatÃ³kÃ¶nyv gondolata is inkÃ¡bb Ã©rthetÃµ.
A naplÃ³ nem tartozik mÃ¡s szemÃ©lyekre, vagyis nem mÃ¡sok Ã¡ltali elolvasÃ¡sra Ã-rÃ³dik. MÃ¡s
akkor, ha bizonyos Ã¡t- Ã©s feldolgozÃ¡sok Ã¡ltal Ã©ppen az valakinek a szÃ¡ndÃ©ka, hogy naplÃ³ja
alapjÃ¡n mÃ»vet Ã-rjon. Ilyent is lehet, de a metafizikai szemÃ©lyes naplÃ³nak nem ez az elsÃµdleges
cÃ©lja.
Az elsÃµdleges cÃ©l imaginÃ¡ciÃ³nk feltÃ©rkÃ©pezÃ©se, rejtett forgatÃ³kÃ¶nyveink leleplezÃ©se,
ennek megfelelÃµen pedig egy tudatosabb, tisztÃ¡bb Ã©letrend tervezÃ©sÃ©nek hatÃ©kony
lehetÃµsÃ©ge.
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