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DÃ©nes Albert
ArrÃ³l az egyetemes metafizikai tÃ¶rvÃ©nyrÃµl van szÃ³, amelyet mÃ©g a szellemiekben jÃ¡rtasabb
emberek is Ã¶sszetÃ©vesztenek gyakran a polaritÃ¡s tÃ¶rvÃ©nyÃ©vel. A nemek tÃ¶rvÃ©nye Ã©s a
polaritÃ¡s tÃ¶rvÃ©nye kÃ©t kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ tÃ¶rvÃ©ny, mÃ©g akkor is, ha valÃ³jÃ¡ban nem Ã¡llnak
kÃ¼lÃ¶n, hanem egyÃ¼tt lÃ©teznek Ã©s nyilvÃ¡nulnak meg.
A tÃ©vedÃ©s Ãºgy szokott keletkezni, hogy amikor a vilÃ¡g kettÃµs, duÃ¡lis termÃ©szetÃ©rÃµl
beszÃ©lnek a gondolkozÃ³k, Ã©s ellentÃ©tes polaritÃ¡sokba foglaljÃ¡k a jelensÃ©geket, akkor bevonjÃ¡k
ezek kÃ¶rÃ©be a fÃ©rfi-nÃµ kettÃµsÃ©gÃ©t is, mint polÃ¡ris megnyilvÃ¡nulÃ¡st. ValÃ³ban, van a
nemeknek egy ilyen duÃ¡lis-kettÃµs-polÃ¡ris jellege is, de akkor sem tÃ©veszthetÃµ Ã¶ssze a polaritÃ¡ssal,
amelyet egy kÃ¼lÃ¶n tÃ¶rvÃ©ny tÃ¡rgyal, a maga helyÃ©n.
Ennek a tÃ¶rvÃ©nynek a leghelyesebb elnevezÃ©se Ãºgy lenne, hogy a nemek egysÃ©gÃ©nek a
tÃ¶rvÃ©nye. Egy ilyen elnevezÃ©s fejeznÃ© ki leginkÃ¡bb azt, hogy itt nem a vilÃ¡g kettÃµs, duÃ¡lis
termÃ©szetÃ©rÃµl van szÃ³, hanem egy egysÃ©gÃ¡llapotrÃ³l, amelyek mindenek alapjÃ¡ban Ã¡ll. EnnÃ©l
a tÃ¶rvÃ©nynÃ©l nem az a fÃµ metafizikai mondanivalÃ³, hogy van kÃ©t nem, hanem az, hogy ez a kÃ©t
nem hogyan lÃ©p egysÃ©gbe.
Fontos most mindjÃ¡rt az elejÃ©n tisztÃ¡zni azt, hogy a legkomolyabb metafizikai tudÃ¡s szerint eredetileg
az ember olyan lÃ©ny, akiben a kÃ©t nem egysÃ©gesen van jelen, ezt az egysÃ©gÃ¡llapotot nevezik
androgÃ¼n Ã¡llapotnak. Azt is tudjuk, hogy az ember a sajÃ¡t lÃ©ttengelyÃ©tÃµl valÃ³ eltÃ¡ntorodÃ¡sa
miatt kizuhant ebbÃµl az egysÃ©ges, androgÃ¼n Ã¡llapotbÃ³l Ã©s Ã-gy sajÃ¡t eredeti lÃ©nyÃ©t a
kÃ¼lÃ¶nvÃ¡lt nemek vilÃ¡gÃ¡ban Ã©li meg. A metafizikai, idÃµfeletti valÃ³sÃ¡gban az ember most is
Ã©ppolyan androgÃ¼n, mint amilyen volt, amilyen most Ã©s amilyen lesz, azonban jelenlegi, lezuhant,
Ã¶sszezavarodott, tÃ¶redezett valÃ³sÃ¡gunkban Ã¡llandÃ³an szembekerÃ¼lÃ¼nk a nemek
problematikÃ¡jÃ¡val. A problematika mindig az egysÃ©g problematikÃ¡ja. A problÃ©ma mindig az a
kÃ©rdÃ©s, hogy mikÃ©nt tudjuk ismÃ©t megvalÃ³sÃ-tani az eredeti egysÃ©gÃ¡llapotot, amelyben a
kÃ©t nem kettÃµsÃ©ge feloldÃ³dik egy harmonikus egysÃ©gben. Innen Ã©rhetÃµ minden tudatos Ã©s
tudattalan tÃ¶rekvÃ©sÃ¼nk, amelyek a nemisÃ©ggel kapcsolatos.
A lÃ©ttengelyÃ¼nkbÃµl valÃ³ kifordulÃ¡st, a primordiÃ¡lis egysÃ©gÃ¡llapotunkbÃ³l valÃ³ lezuhanÃ¡st
nevezik mÃ©g bÃ¼nbeesÃ©snek is, vagy lÃ©tkorrupciÃ³nak, amikor is az eredeti emberi lÃ©t megtÃ¶rt
Ã©s lÃ©trejÃ¶tt az a kavargÃ³ megnyilvÃ¡nulÃ¡s, amelynek valÃ³sÃ¡gÃ¡t Ã©ljÃ¼k a jelenben is.
KÃ¼lÃ¶nszakadtak a nemek, fÃ©rfira Ã©s nÃµre, amely csakugyan egy ellentÃ©tes pÃ³lus-pÃ¡r
Ã¡llapotakÃ©nt nyilvÃ¡nul meg. Problematikus feladatunkkÃ¡ vÃ¡lt, hogy az egysÃ©get helyreÃ¡llÃ-tsuk.
Ez a legmÃ©lyebb motivÃ¡lÃ³ Ã©s aktivÃ¡lÃ³ erÃµnk. Ott, ahol a kÃ©t nem kÃ¼lÃ¶nvÃ¡lt, azon a helyen
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jelent meg mindaz, amit szexusnak nevezÃ¼nk, Ã©s az egÃ©sz szexualitÃ¡s nem mÃ¡s, mint a kÃ©t nem
helyreÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t cÃ©lzÃ³ kÃ-sÃ©rlet.
Az egysÃ©gÃ¡llapotbÃ³l valÃ³ kiszakadÃ¡sunk egyenes kÃ¶vetkezmÃ©nye, hogy fÃ¶ldi Ã©letÃ¼nkben
sem vagyunk igazi Ã¶nmagunk. Ã–nkeresÃ©ssel tÃ¶ltjÃ¼k Ã©letÃ¼nk nagy rÃ©szÃ©t, alig akad egy-egy
rÃ¶vid ideig tartÃ³ Ã¡llapotunk, amikor Ãºgy Ã©rezzÃ¼k, hogy Ã¶nmagunkban teljesek, egÃ©szek,
egysÃ©gesek vagyunk. TÃ¶rtsÃ©gÃ¼nk tudata hajt Ã¡llandÃ³an, ez motivÃ¡lja, mozgatja
megnyilvÃ¡nulÃ¡sainkat. KeressÃ¼k igazi Ã¶nmagunk egysÃ©gÃ¡llapotÃ¡t.
Az emberben mindig megvan az eredeti egysÃ©ges lÃ©tÃ¡llapotrÃ³l valÃ³ tudat vagy emlÃ©k Ã©s megvan
az a kÃ©p, ahol a kÃ©t nem egy. Azonban a fÃ¶ldi valÃ³sÃ¡gban valÃ³ konkrÃ©t testet-Ã¶ltÃ©s
alapszabÃ¡lya az, hogy a kÃ©t nem kÃ¶zÃ¼l egyÃ©rtelmÃ¼en Ã©s nyilvÃ¡nvalÃ³an az egyiket Ã¶lti fel,
vagyis vagy fÃ©rfinak szÃ¼letik, vagy nÃµnek. A mÃ¡sik nem a maga szubtilis szellemi-lelki
finomsÃ¡gÃ¡ban marad az illetÃµ fÃ©rfiban, illetve nÃµben. Ez olyan megnyilvÃ¡nulÃ¡s, amit a mai
pszicholÃ³gia is tud az anima-animus kapcsÃ¡n.
A nemek problematikÃ¡ja azonban sokkal mÃ©lyebb. A megnyilvÃ¡nulÃ¡s, illetve a testet-Ã¶ltÃ©s
egyÃ©rtelmÃ¼sÃ©ge szerint vagy fÃ©rfinak szÃ¼letÃ¼nk vagy nÃµnek. Ennek megÃ©rtÃ©se nem is
jelent gondot szÃ¡munkra. AkÃ¡r fÃ©rfinak szÃ¼letÃ¼nk, akÃ¡r nÃµnek, a mÃ¡sik nemet szubtilisen
magunkban hordozzuk. Ez sem jelent megÃ©rtÃ©si nehÃ©zsÃ©get. A problÃ©ma az, hogy Ã¡llapotunk
nem egysÃ©ges, vagyis hiÃ¡ba van jelen mind a kÃ©t nem- egyik a konkrÃ©t testi valÃ³sÃ¡gban, a mÃ¡sik
szubtilisen- mert nem egysÃ©gesen vannak jelen. Ugyancsak a problÃ©mÃ¡hoz tartozik a kÃ©rdÃ©s, hogy
mikÃ©nt lehet az egysÃ©get lÃ©trehozni. Valahol ez az a mag, ahonnan az Ã¶sszes pÃ¡rkapcsolati,
szexuÃ¡lis problÃ©ma megfoghatÃ³, megkÃ¶zelÃ-thetÃµ.
A fÃ©lreÃ©rtÃ©sek valÃ³sÃ¡gos zuhataga tÃ¡madt a tÃ¶rtÃ©nelem folyamÃ¡n Ã©s tÃ¡mad ma is a
nemekkel Ã©s fÃµleg ezek szerepÃ©vel kapcsolatban. Arra kevesen gondoltak, hogy amennyiben meg
akarjuk Ã¡llapÃ-tani valaminek a szerepÃ©t, elÃµbb tisztÃ¡ba kell kerÃ¼lnÃ¼nk ennek Ã©rtelmÃ©vel.
Ã•gy dÃºltak Ã©s dÃºlnak ma is azok a szereposztÃ¡sok, amelyeket a nÃµre illetve a fÃ©rfira ruhÃ¡znak,
anÃ©lkÃ¼l, hogy valaki tisztÃ¡n lÃ¡tnÃ¡ a fÃ©rfi Ã©s a nÃµ lÃ©nyegÃ©t, kÃ¼lÃ¶n-kÃ¼lÃ¶n, Ã©s a
kettÃµt egyÃ¼tt.
Egy biztos. A rendelkezÃ©sÃ¼nkre Ã¡llÃ³ Ã¶sszes metafizikai tudÃ¡st igÃ©nybe kell vennÃ¼nk ahhoz,
hogy a nemek tÃ¶rvÃ©nyÃ©t valamelyest megÃ©rtsÃ¼k. MÃ©g maga a metafizikai tudÃ¡s, ismeret sem
elÃ©g, hanem a metafizikai gondolkozÃ¡smÃ³d kell legyen az, amellyel elindulhatunk a megÃ©rtÃ©s
felÃ©. Ilyen metafizikai gondolkodÃ¡smÃ³d az, amikor paradoxonokban is kÃ©pesek vagyunk gondolkozni.
Ez azt jelenti, hogy mÃ¡r az elsÃµ ellentmondÃ¡ssal valÃ³ talÃ¡lkozÃ¡sunk sorÃ¡n nem mondjuk azt, hogy
ez az egÃ©sz tÃ©ma Ã©rtelmetlensÃ©g Ã©s hogy hiÃ¡bavalÃ³ a folytatÃ¡s, mert a dolgok ellentmondanak
egymÃ¡snak. A legfontosabb dolgok megÃ©rtÃ©sÃ©hez az Ãºt ellentmondÃ¡sokon keresztÃ¼l vezet. A ma
elterjedt racionÃ¡lis gondolkodÃ¡s szÃ¡mÃ¡ra ez lehetetlen Ãºt, mert amikor kÃ©t jelensÃ©g, vagy
jelentÃ©s, vagy tartalom ellentmondÃ¡sba kerÃ¼l, akkor maximum csak annyit tud megÃ¡llapÃ-tani, hogy
ellentmondÃ¡s van Ã©s arra a kÃ¶vetkeztetÃ©sre jut, miszerint valamit ki kell zÃ¡rni. Ezt kÃ¶vetÃµen az
ellentmondÃ¡s-mentesÃ-tÃ©s Ã©rdekÃ©ben ki is zÃ¡r valamit a vizsgÃ¡lt tÃ©mÃ¡bÃ³l, Ã¡ltalÃ¡ban
mindig azt, amit nem kellett volna kizÃ¡rni. Ã•gy kerÃ¼ltÃ¼nk el ma idÃ¡ig, hogy annyi mindent tudunk, a
kiterjesztett tudÃ¡sanyag egy ember szÃ¡mÃ¡ra be sem foghatÃ³, de Ã©rdekes mÃ³don, arrÃ³l, ami igazÃ¡n
fontos lenne, semmit sem tudunk.
VisszatÃ©rve a nemek tÃ¶rvÃ©nyÃ©hez, el kell mondanom, hogy mÃ©g a metafizikaibb irodalmakban is
ellentmondÃ¡sokon keresztÃ¼l vezet az Ãºt. Azt illetÃµen, hogy ki a fÃ©rfi, Ã©s ki a nÃµ, mÃ¡r az
alapokban olyan ellentmondÃ¡sok vannak, amelyeket metafizikai logika nÃ©lkÃ¼l megÃ©rteni soha nem
tudunk. A legalapvetÃµbb metafizikai ÃµstudÃ¡s szerint, Ã-gy pÃ©ldÃ¡ul a SzÃ¡nkhja purusÃ¡ja jelÃ¶li a
fÃ©rfit, de legalÃ¡bbis ez a fÃ©rfi leggyÃ¶keresebb analÃ³giÃ¡ja. A purusÃ¡rÃ³l pedig az ÃµstudÃ¡s azt
mondja, hogy ez a lÃ¡tÃ³, a nem cselekvÃµ, a be nem avatkozÃ³, a mozdulatlan megfigyelÃµ. Igen Ã¡m, de
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ugyancsak a hagyomÃ¡nybÃ³l eredÃµ ismeretek a fÃ©rfit Ãºgy ismertetik, mint aktÃ-v, mozgÃ©kony,
harcos-harcolÃ³, a lÃ©tforgatagba, az Ã©letbe bÃ¡tran belevÃ¡gÃ³, kÃ¼zdÃµ nemet. Ã•me, mÃ¡ris egy
olyan ellentmondÃ¡s, amelyre egy egÃ©sz fÃ©rfiszerepet lehet konstruÃ¡lni.
NÃ©zzÃ¼k meg, mi a helyzet a nÃµvel. A nÃµt Ã¡ltalÃ¡ban Ãºgy Ã-rjÃ¡k le, mint a passzÃ-v, befogadÃ³,
engedÃ©kenyebb stb. nemet. Ugyancsak a SzÃ¡nkhja prakritije, vagyis a nÃµhÃ¶z legszorosabban
kapcsolÃ³dÃ³ princÃ-piuma mÃ¡skÃ©nt mondja mindezt. A prakriti, vagyis a vilÃ¡gtÃ¡ncosnÃµ az, amely a
purusÃ¡val ellentÃ©tben a cselekvÃµ, az aktÃ-v, a teremtÃµ, aki az egÃ©sz lÃ©tezÃ©st eltÃ¡ncolja, Ã©s
akinek varÃ¡zslatos tÃ¡ncÃ¡t a purusa csak szemlÃ©li. Ã•me, mÃ©g egy ellentmondÃ¡s. Egy mÃ¡sik ok
arra, hogy tovÃ¡bb folytassuk a vitÃ¡t, az egymÃ¡st valÃ³ marcangolÃ¡st azt illetÃµen, hogy kinek mi a
szerepe, pÃ©ldÃ¡ul egy hÃ¡zassÃ¡gban.
Az ellentmondÃ¡sokon valÃ³ elakadÃ¡sunk egybeesik azzal, hogy valamilyen fÃ©lreÃ©rtelmezett alapon
kÃ¶zelÃ-tjÃ¼k meg a dolgot, s ami mÃ©g rosszabb, ezt meg is Ã©ljÃ¼k, tapasztaljuk hÃ¡zassÃ¡gunk
mindennapjaiban. Ilyenek a nÃµuralmi Ã©s a fÃ©rfiuralmi magyarÃ¡zatok, vagyis a nemek
fÃ©lreÃ©rtÃ©sÃ©nek kÃ¶zvetlen kÃ¶vetkezmÃ©nyei. Ugyanis a nemek jelenlÃ©te a lÃ©tezÃ©sben,
Ã©letben nem uralmi Ã©s fÃµleg nem hatalmi kÃ©rdÃ©s. A kÃ¼lÃ¶nvÃ¡lt nemekhez fÃ¼zÃµdÃµ
egyetlen fontos feltÃ©tel a helyes megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÃ©s. TÃ©vesen lehet uralmi-hatalmi kÃ©rdÃ©st
konstruÃ¡lni a nemek problematikÃ¡jÃ¡bÃ³l, mindez persze csak arra jÃ³, hogy a mÃ©g inkÃ¡bb
Ã¶sszezavart nemek bÃµszÃ¼lten felfaljÃ¡k, felemÃ©sztik egymÃ¡st. Ilyenre nem hogy akadt pÃ©lda a
tÃ¶rtÃ©net folyamÃ¡n, hanem permanens mÃ³don ezt Ã©ljÃ¼k meg jelen valÃ³sÃ¡gunkban.
A nemek ÃºjraegyesÃ-tÃ©sÃ©nek legfontosabb feltÃ©tele a helyes megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÃ©s. Ahhoz, hogy
egysÃ©gbe tudjuk hozni, elÃµbb pontosan kell tudni, hogy melyik az egyik Ã©s melyik a mÃ¡sik. Minden
emberben megvan mindkÃ©t nem, mÃ©g akkor is, ha felbomlott egyensÃºlyban. A cÃ©l az, hogy az ember
helyesen meg tudja kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetni Ã¶nmagÃ¡ban a nemeket, mindezt az ÃºjraegyesÃ-tÃ©s, az
integrÃ¡ciÃ³ Ã©rdekÃ©ben. TermÃ©szetesen, ezt tisztÃ¡n egyedÃ¼l nem tudja megtenni az ember, ezÃ©rt
van szÃ¼ksÃ©g pÃ¡rkapcsolatra, szexuÃ¡lis Ã©letre, hÃ¡zassÃ¡gra. Ez a hÃ¡zassÃ¡g, pÃ¡rkapcsolat,
szexualitÃ¡s metafizikai, primordiÃ¡lis Ã©rtelme. Minden egyÃ©b magyarÃ¡zat csak mÃ¡sodlagos.
Hamvas az AndrogÃ¼nosz cÃ-mÃ¼ mÃ¼vÃ©ben azt Ã-rja a szexualitÃ¡srÃ³l, hogy ennek egyetlen
szerepe, cÃ©lja, Ã©rtelme abban Ã¡ll, hogy a kÃ©t nemet ÃºjraegyesÃ-tse. Azt is Ã-rja, hogy ha valaki
errÃµl az egyetlen cÃ©ljÃ¡tÃ³l el akarja tÃ©rÃ-teni a szexualitÃ¡st, akkor a legsÃ¶tÃ©tebb erÃµket
idÃ©zi. Az emberi lÃ©t egysÃ©gbomlÃ¡sÃ¡ban a legfÃ¡jdalmasabb, legkÃ©nyesebb pont a kÃ©t nemre
valÃ³ szakadÃ¡s. AlapjÃ¡ban vÃ©ve azÃ©rt jelent meg a szexualitÃ¡s, hogy ezt a kÃ©t rÃ©szre szakadt
nemisÃ©get ÃºjraegyesÃ-tse. Nos, Ã-gy mÃ¡r Ã©rthetÃµ, hogy miÃ©rt Ã©breszti fel a legsÃ¶tÃ©tebb
erÃµket az, aki nincs tisztÃ¡ban a szexualitÃ¡s alapvetÃµ cÃ©ljÃ¡val, Ã©rtelmÃ©vel. A szexualitÃ¡st
Ã¶sztÃ¶nnek, merÃµ Ã©lvezeti forrÃ¡snak stb. Ã©rtelmezni mind ilyen fÃ©lreÃ©rtÃ©st jelent, ami persze
maga utÃ¡n vonja azt, hogy az ember eltÃ©r az eredeti cÃ©ltÃ³l. Innen fakad az Ã¶sszes szexuÃ¡lis
deviancia- homoszexualitÃ¡s, zoofÃ-lia, pedofÃ-lia, nekrofÃ-lia, gerontofÃ-lia, mazochizmus, szadizmus.
SÃ¶tÃ©t erÃµk, nem? A szexualitÃ¡st Ã¶sztÃ¶nnek, Ã©lvezeti forrÃ¡snak stb. fogta fel az illetÃµ? Ã•gy
eltÃ©rÃ-tette a magÃ¡ban lÃ©vÃµ szexust annak eredeti cÃ©ljÃ¡tÃ³l? Ã•gy felidÃ©zte a deviÃ¡ciÃ³k
formÃ¡jÃ¡ban a sÃ¶tÃ©t erÃµket, amelyek vÃ©gÃ¼l is sajÃ¡t szemÃ©lyisÃ©gÃ©t felbontjÃ¡k? SÃºlyos
kÃ©rdÃ©sek, amelyeken nagyon ÃµszintÃ©n, komolyan el kell gondolkozni. A leghitelesebb metafizikai
forrÃ¡sokbÃ³l kell merÃ-teni, ha az ember komolyan Ã©s tisztÃ¡n akar lÃ¡tni ebben a kÃ©rdÃ©sben.
ArrÃ³l mindenki tud, hogy a szexualitÃ¡snak milyen Ã³riÃ¡si hatalma van az ember fÃ¶lÃ¶tt. Azt kevesebben
tudjÃ¡k, hogy miÃ©rt. A vÃ¡lasz ez, tehÃ¡t. Eredeti lÃ©tezÃ©sÃ©ben az ember,- amely volt, van Ã©s leszandrogÃ¼n lÃ©ny, vagyis olyan lÃ©ny, amelyben a nemek egysÃ©ges Ã¡llapotban jelen vannak. A
lÃ©tezÃ©sben bekÃ¶vetkezett korrupciÃ³, szakadÃ¡s, bÃ¼nbeesÃ©s miatt a kÃ©t nem egysÃ©ge
felbomlott Ã©s Ã-gy a mai ember tÃ¶rt lÃ©ny, Ã©ppÃºgy mint a tÃ¶rtÃ©nelme, a tÃ¶rtÃ©nete, az Ã©lete,
sorsa. Az androgÃ¼noszi eredetÃ©re valÃ³ emlÃ©kezet mindenkiben megvan. Innen jÃ¶n az Ã©gÃµ,
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intenzÃ-v, erÃµs vÃ¡gy, hogy ezt az egysÃ©gÃ¡llapotot ismÃ©t megvalÃ³sÃ-tsa, helyreÃ¡llÃ-tsa. Ez a
szexualitÃ¡s alapvetÃµ Ã©rtelme, cÃ©lja. A szakadÃ¡s tÃ©nye, az egysÃ©gbomlÃ¡s tÃ©nye az emberi
lÃ©ny Ã©s lÃ©tezÃ©s legmÃ©lyebb sebe. Ez ugyanott talÃ¡lhatÃ³, ahol a szexualitÃ¡s megjelent, mert
meg kellett jelennie. Gondolom, eme kifejtÃ©s Ã©rthetÃµvÃ© teszi, hogy miÃ©rt olyan mÃ©ly erÃµ a
szexualitÃ¡s, miÃ©rt van olyan nagy hatalma Ã©s miÃ©rt tud olyan irtÃ³zatos, sÃ¶tÃ©t erÃµket idÃ©zni,
ha valaki fÃ©lreÃ©rti.
Ma, ugyanÃºgy, mint a nemek tÃ¶rvÃ©nyÃ©t, a hozzÃ¡ elvÃ¡laszthatatlanul tartozÃ³ szexualitÃ¡st is
fÃ©lreÃ©rtjÃ¼k. MagyarÃ¡zzuk Ã-gy, magyarÃ¡zzuk Ãºgy, magyarÃ¡zzuk hormonokkal,
Ã¶sztÃ¶nÃ¶kkel, magyarÃ¡zzuk minden fÃ©lÃ©vel, amivel csak tudjuk, csak Ã©ppen azt a nÃ©hÃ¡ny
lÃ©nyeges gondolatot mellÃµzzÃ¼k, amelyek ugyan a legegyszerÃ¼bbek, de ugyanakkor a legfontosabbak.
Mindig azt hisszÃ¼k, hogy a fontos kÃ©rdÃ©sekre valamilyen nagyon agyafÃºrt Ã©s komplikÃ¡lt,
bonyolult vÃ¡lasznak kell lÃ©teznie. HÃ¡t nem. Egy Ãºjabb metafizikai paradoxon. A legfontosabb
kÃ©rdÃ©sekre Ã¡ltalÃ¡ban olyan egyszerÃ¼ vÃ¡laszok vannak, hogy az ember megrendÃ¼l ettÃµl az
egyszerÃ¼sÃ©gtÃµl. Ã‰rdemesnek tartom erre egy kicsit kitÃ©rni, mÃ©g akkor is ha nem ez az
alaptÃ©ma. TehÃ¡t a szakrÃ¡lis egyszerÃ¼sÃ©g. Az, ami annyira hiÃ¡nyzik belÃµlÃ¼nk. Magunkba
vÃ©stÃ¼k azt, hogy az Ã©let bonyolult, tele van szÃ¶vevÃ©nyes komplikÃ¡ciÃ³kkal, sok-sok tudÃ¡s kell
ahhoz, hogy sok-sok kÃ-nnal-bajjal eligazodjunk valamelyest sorsunkban, Ã©letÃ¼nkben. Ezt vÃ©stÃ¼nk
magunkba Ã©s ennek megfelelÃµen Ã©lÃ¼nk, gondolkozunk. Csak Ã©ppen a szÃ-v szakrÃ¡lis
egyszerÃ¼sÃ©ge van eltÃ¼nÃµben bennÃ¼nk, amit tÃºlzÃ¡s nÃ©lkÃ¼l szeretetnek is nevezhetÃ¼nk.
Nem kezdjÃ¼k Ã©rteni az egyszerÃ¼sÃ©get. Azt hisszÃ¼k, hogy ami egyszerÃ¼, az banÃ¡lis Ã©s
nekÃ¼nk sokkal komplikÃ¡ltabb dolgokra van szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk. Az egyszerÃ¼, tiszta vÃ¡laszok nem
elÃ©gÃ-tenek ki, mert beÃ¡llÃ-tÃ³dÃ¡sunknak kÃ¶szÃ¶nhetÃµen arra felÃ© tapogatÃ³zunk, ami minÃ©l
bonyolultabb, amit csak a nagy tudÃ¡sanyaggal bÃ-rÃ³ szakavatottak, a tudomÃ¡ny kompetens urai tudnak
kÃ¶zÃ¶lni velÃ¼nk. Azonban ha fellapozza az ember az olyan ÃµstudÃ¡st, mint pÃ©ldÃ¡ul a VÃ©dÃ¡k,
olyan kommentÃ¡rokkal ellÃ¡tva, amit Hamvas BÃ©la Ã-rt, akkor talÃ¡lkoznia kell azzal a megrendÃ-tÃµ
egyszerÃ¼sÃ©ggel, amely az embert kÃ¶zelebb viszi a legfontosabbak megÃ©rtÃ©sÃ©hez. A
hagyomÃ¡nyoknak egy mÃ¡sik terÃ¼letÃ©n szÃ³ van arrÃ³l is, hogy milyen kÃ©rdÃ©sek merÃ¼lnek fel a
tÃºlvilÃ¡gra kerÃ¼lt lÃ©lekkel. A hagyomÃ¡ny elmondja, hogy roppant egyszerÃ¼ kÃ©rdÃ©sek Ã©rik az
embert. Annyira egyszerÃ¼ek, hogy a bonyolultsÃ¡g kÃ©pzetÃ©vel Ã©letÃ©t vÃ©gigÃ©lÃµ ember
megrendÃ¼l attÃ³l az egyszerÃ¼sÃ©gtÃµl, amelyek a kÃ©rdÃ©sekben foglaltatik. Azonban a
kÃ©rdÃ©sekre felelni kell. Ha a vitorla megszÃ³lal, Ã©s kÃ©rdi, hogy ki vagyok, kell mondani, hogy
vitorla, ha az Ã¡rboc kÃ©rdezi, akkor kell, mondani, hogy Ã¡rboc. Persze, ezek szimbolikus Ã©rtelmÃ¼
megnevezÃ©sek, a hagyomÃ¡nyok a kÃ©pnyelvhez legkÃ¶zelebb Ã¡llÃ³ szimbÃ³lumnyelvet hasznÃ¡ljÃ¡k,
Ã©ppen az egyszerÃ¼sÃ©g kedvÃ©Ã©rt. A lÃ©lek a legkÃ¶zvetlenebbÃ¼l, legegyszerÃ¼bben azt fogja
fel, ami kÃ©p, jelkÃ©p. A racionÃ¡lis-, fogalmi-, Ã©sszerÃ¼ nyelvet, gondolkozÃ¡st mÃ¡r nem fogja olyan
kÃ¶zvetlenÃ¼l, Ã©s olyan magÃ¡tÃ³l Ã©rtetÃµdÃµ egyszerÃ¼sÃ©ggel. EgÃ©sz Ã©letÃ¼nket
tÃ¶bbÃ©-kevÃ©sbÃ© a fogalmi-, racionÃ¡lis-, Ã©sszerÃ¼ gondolkozÃ¡sra Ã©s szempontokra alapozzuk,
Ã-gy nem szorul kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb magyarÃ¡zatra az sem, hogy miÃ©rt vÃ¡lik elhanyagolttÃ¡ a lÃ©lek Ã©s
miÃ©rt tompul el bennÃ¼nk a szÃ-v szakrÃ¡lis egyszerÃ¼sÃ©gÃ©nek a kÃ©pessÃ©ge, vagyis a szeretet.
TÃ©rjÃ¼nk vissza ismÃ©t a nemek tÃ¶rvÃ©nyÃ©re.
SzÃ³ volt a nemekrÃµl, a szexualitÃ¡srÃ³l. ArrÃ³l, hogy minden emberben jelen van mindkÃ©t nem- egyik
mint konkrÃ©t megjelenÃ©s a fÃ¶ldi Ã©letben, valÃ³sÃ¡gban, a mÃ¡sik mint a finomabb lelki-szellemi
szfÃ©rÃ¡ban jelenlevÃµ valÃ³sÃ¡g. Az embernek Ã¶nmagÃ¡ban a kÃ©t nemet integrÃ¡lva ismÃ©t
egysÃ©gbe kell hoznia. Ezt egyedÃ¼l, izolÃ¡lt-Ã¶nmagÃ¡ban nem tudja megvalÃ³sÃ-tani, ezÃ©rt van
szÃ¼ksÃ©ge a mÃ¡sik nemÃ¼ pÃ¡rra, mint ahogy annak is szÃ¼ksÃ©ge van elÃµbbire. Ã•gy a
harmonikus, boldog, Ã¼dvÃ¶s pÃ¡rkapcsolatban a kÃ©t ember egyre tÃ¶bbet megÃ©rt Ã©s integrÃ¡l
mindkÃ©t nembÃµl, egyre teljesebbek, integrÃ¡ltabbak, egysÃ©gesebbek lesznek.

Page 4/6
Created by HTML2PDF / FPDF

A nemek törvénye.
http://www.asztrologia.ro/

Azonban, ha fÃ©lreÃ©rtelmezzÃ¼k a pÃ¡rkapcsolat Ã©s az alapjÃ¡ban Ã¡llÃ³ nemek tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek a
lÃ©nyegÃ©t, akkor nem megyÃ¼nk semmire. JÃ¶n az, hogy a fÃ©rfinak ez a szerepe, a nÃµnek meg amaz,
egymÃ¡s fejÃ©hez vagdossuk a szerepeket Ã©s feladatokat, jÃ¶n az Ã¡thÃ¡rÃ-tÃ¡s Ã©s marakodÃ¡s,
civakodÃ¡s Ã©s gyÃ¼lÃ¶lkÃ¶dÃ©s, kÃ¶vetelÃµzÃ©s Ã©s felelÃµssÃ©gre vonÃ¡s, kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶s
bÃ¼ntudatkeltÃ©s, egy szÃ³val: a pokoli kavargÃ¡s. Mert a szereposztÃ¡sok mindig kor-fÃ¼ggÃµek, ha
vÃ©gignÃ©zÃ¼nk a tÃ¶rtÃ©neten, lÃ¡thatjuk, hogy a szerepek mikÃ©nt vÃ¡ltoztak, egyik nem
elnyomatÃ¡sÃ¡tÃ³l a mÃ¡sikig Ã©s fordÃ-tva. JÃ³llehet, hogy a kor mindig csak valamely szellemi
valÃ³sÃ¡g lekÃ©pezÃµdÃ©se a fÃ¶ldi megnyilvÃ¡nulÃ¡sok szintjÃ©re, azonban ez nem magyarÃ¡zza,
hogy a nemekkel kapcsolatban helyesen lÃ¡tunk, annÃ¡l is inkÃ¡bb, mivel mind a szellemi valÃ³sÃ¡g, mind a
fÃ¶ldi megnyilvÃ¡nulÃ¡sok mÃ©lyÃ©n, ezek alapjÃ¡ban vÃ¡ltozatlan egyetemes, metafizikai
tÃ¶rvÃ©nyek vannak, amelyek bÃ¡rmilyen kor elÃµtt Ã©s fÃ¶lÃ¶tt mindig Ã©rvÃ©nyesek. Ezek a
tÃ¶rvÃ©nyekbÃµl ered a legfÃµbb igazsÃ¡g Ã©s Ã©rtelem. Ã•gy, a nemek tÃ¶rvÃ©nye az, amely a nemek
alapvetÃµ Ã©rtelmÃ©t Ã©s igazsÃ¡gÃ¡t feltÃ¡rja. TehÃ¡t soha sem pszicholÃ³giai-, szociolÃ³giai-,
vallÃ¡sos szereposztÃ¡sokon mÃºlik a nemek ÃºjraegyesÃ-tÃ©se, hanem azon, hogy az egyes ember
megÃ©rti-e a benne lÃ©vÃµ nemeket Ã©s azokat egysÃ©gbe tudja-e hozni Ã©lete, pÃ¡rkapcsolata,
szexualitÃ¡sa segÃ-tsÃ©gÃ©vel vagy sem.
Az, hogy az asszonynak az a szerepe, hogy fÃµzzÃ¶n, mosson, takarÃ-tson Ã©ppolyan botor,
nevetsÃ©gesen buta szereposztÃ¡s, mint ahogy, hogy az asszony az emancipÃ¡ciÃ³ rÃ©vÃ©n elmegy Ã©s
hatalmas karrier Ã©pÃ-t, nagyobbat akÃ¡r a legkarrieristÃ¡bb fÃ©rfinÃ¡l is. Keresheti a pÃ©nzt a fÃ©rfi,
keresheti a nÃµ, kereshetik mind a ketten, a nemek egy emberben valÃ³ egyesÃ-tÃ©se, integrÃ¡lÃ¡sa nem
ezen mÃºlik. Ha mindkettÃµ ezt tudja, Ã©s ennek megfelelÃµen Ã¡llnak a pÃ¡rkapcsolathoz, jÃ¶het lÃ©tre
az az egyedÃ¼l Ã©rtelmes Ã©s lÃ©nyeges megvalÃ³sÃ-tÃ¡s, hogy egymÃ¡st Ã¡thatva Ã©s
egyÃ¼ttmÃ¼kÃ¶dve lehetÃµvÃ© teszik egymÃ¡s fejlÃµdÃ©sÃ©t. MÃ©g egyszer, nincs arrÃ³l szÃ³, hogy
ki uralkodik a hÃ¡zban. Mindenki tanuljon meg elÃµszÃ¶r sajÃ¡t magÃ¡n uralkodni. Ha ez sikerÃ¼l, akkor
mÃ¡r nem is fogja Ã©rtelmÃ©t lÃ¡tni, hogy a mÃ¡sikon uralkodni. Mindenki csak addig Ã©s olyan
mÃ©rtÃ©kben akar a mÃ¡sikon uralkodni, hatalmaskodni, amÃ-g Ã©s amennyire sajÃ¡t magÃ¡n nem
kÃ©pes. Ugyanakkor, amikor egyik hatalmaskodik a mÃ¡sik fÃ¶lÃ¶tt, addig a mÃ¡sik nem nyÃ-lik meg
igazÃ¡n a mÃ¡sik szÃ¡mÃ¡ra. Az egyesÃ¼lÃ©s csak a szabadsÃ¡g szellemi lÃ©gkÃ¶rÃ©ben lehetsÃ©ges,
mindenfÃ©le hatalmi aktus lehetetlennÃ© teszi az egysÃ©g megvalÃ³sulÃ¡sÃ¡t. AmÃ-g a pÃ¡rkapcsolatban
elnyomÃ¡s van, az elnyomott ember, legyen az akÃ¡r a fÃ©rfi, akÃ¡r a nÃµ, az elnyomottsÃ¡ga Ã¡ltal keltett
gyÃ¼lÃ¶letet tÃ¡plÃ¡lja magÃ¡ban. Az egÃ©sz kapcsolat Ã-gy nem az egysÃ©g Ã©s nem a szeretet felÃ©
halad, hanem a dezintegrÃ¡ciÃ³, a felbomlÃ¡s felÃ©, akÃ¡rcsak a benne rÃ©szvevÃµk Ã©lete Ã©s
szemÃ©lyisÃ©ge.
Minden emberben van fÃ©rfi Ã©s nÃµ, van Yang Ã©s Yin, van Purusa Ã©s Prakriti, van SzemlÃ©lÃµ
Ã©s CselekvÃµ. Mindez Ãºgy van, hogy nincs egysÃ©gben, vagyis megbomlott egyensÃºlyi Ã¡llapotok
kÃ¶zepette Ã©li meg az ember nemisÃ©gÃ©t, azaz nemi kettÃµsÃ©gÃ©t. EzÃ©rt van szÃ¼ksÃ©g a
pÃ¡rkapcsolatra. Persze, ha nincs tisztÃ¡ban a pÃ¡rkapcsolatban rÃ©szt vevÃµ kÃ©t ember a pÃ¡rkapcsolat
lÃ©nyegÃ©vel, akkor a pÃ¡rkapcsolat csak arra jÃ³, hogy mindkÃ©t ember dezintegrÃ¡ltabbÃ¡,
szÃ©tesettebbÃ© vÃ¡ljon, mint amilyen volt a pÃ¡rkapcsolat elÃµtt. Ha tisztÃ¡ban vannak azzal, hogy
miÃ©rt is vannak egyÃ¼tt, akkor lehetÃµsÃ©g nyÃ-lik arra, hogy mindketten Ã©s egyÃ¼tt fejlÃµdÃ©snek
induljanak, vagyis egysÃ©gesebbÃ© vÃ¡ljanak, minÃ©l kÃ¶zelebb kerÃ¼ljenek a nemek
egysÃ©gÃ¡llapotÃ¡hoz, az androgÃ¼noszi Ã¡llapothoz.
Ha azt mondom, hogy a SzÃ¡nkhja modelljÃ©nek megfelelÃµen, fÃ©rfi lÃ©vÃ©n Ã©n kÃ©pviselem a
PurusÃ¡t, vagyis a SzemlÃ©lÃµt, a NemcselekvÃµt, tÃ¶kÃ©letesen rossz kapcsolatra szÃ¡mÃ-thatok, mert
arra alapozok, hogy Ã©n nem kell tegyek semmit a kapcsolatban, kÃ¶vetkeztetÃ©skÃ©ppen mindent a
pÃ¡rom, vagyis a nÃµ kell megtegyen. Mindez azt jelenti, hogy a SzÃ¡nkhjÃ¡nak a nemekre vonatkozÃ³
metafizikai modellje rossz? Nem. Csak akkor lesz rossz, ha durvÃ¡n azonosÃ-tva rosszul alkalmazom,
megfeledkezvÃ©n arrÃ³l, hogy a nÃµben is van Purusa is, Prakriti is, akÃ¡rcsak bennem. A fÃ¶ldi Ã©letben
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fÃ©rfikÃ©nt fÃ©rfi kell legyek, mint ahogy a nÃµ nÃµkÃ©nt nÃµ kell legyen, de egy pillanatig sem szabad
megfeledkezni arrÃ³l, hogy az ember, legyen akÃ¡r fÃ©rfi vagy nÃµ, mindkÃ©t nemet integrÃ¡bilisan,
egyesÃ-thetÃµen tartalmazza. Az, hogy integrÃ¡bilis, vagy hogy egyesÃ-thetÃµ itt azt jelenti, hogy ugyan
jelen Ã¡llapotban mÃ©g nincs egysÃ©gbe hozva, nincs integrÃ¡lva, de minden feltÃ©tel megvan arra, hogy
az egysÃ©get megvalÃ³sÃ-tsuk. Ez persze Ã-gy kiegÃ©szÃ-tÃ©sre szorul. Meglehet, hogy minden
feltÃ©tel megvan az egysÃ©g lÃ©trehozÃ¡sÃ¡ra. Azonban van egy olyan fontos feltÃ©tel, amit
tudatosÃ-tÃ¡snak nevezÃ¼nk. A tudatosÃ-tÃ¡s azt jelenti, hogy felismerjÃ¼k Ã©letÃ¼nk, lÃ©nyÃ¼nk
legalapvetÃµbb valÃ³sÃ¡gait Ã©s ennek megfelelÃµen kezdÃ¼nk gondolkozni, beszÃ©lni Ã©s
megnyilvÃ¡nulni. A tudatosÃ-tÃ¡s Ã-gy a legfontosabb feltÃ©tele annak, hogy hozzÃ¡kezdjÃ¼nk az
egysÃ©g realizÃ¡ciÃ³jÃ¡nak. Ha nincs tudatosÃ-tÃ¡s, hiÃ¡ba az Ã¶sszes tÃ¶bbi meglÃ©vÃµ feltÃ©tel,
szÃ©tszÃ³rÃ³dnak a semmiben.
A nemekkel kapcsolatos tudÃ¡s mÃ©g korÃ¡nt sincs letisztÃ-tva. MondhatnÃ¡nk, hogy a letisztÃ-tÃ¡s
folyamatban van. Csakhogy azt is hozzÃ¡ kell tenni, hogy a letisztÃ-tÃ¡s folyamata azon alapszik vagy bukik,
hogy a metafizikai-szellemi ÃµstudÃ¡sbÃ³l mennyit tudunk megvalÃ³sÃ-tani Ã¶nmagunkban Ã©s ezzel
egyÃ¼tt termÃ©szetesen mindennapi Ã©letÃ¼nkben, pÃ¡rkapcsolatunkban.
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