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DÃ©nes Albert Ez a mÃ¡sodik metafizikai, vagyis egyetemes tÃ¶rvÃ©ny. VibrÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek,
affinitÃ¡s tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek is szoktÃ¡k nevezni. Az elsÃµ tÃ¶rvÃ©nybÃµl kÃ¶zvetlenÃ¼l kÃ¶vetkezik.
Az elsÃµ tÃ¶rvÃ©ny az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nye volt, amelynek lÃ©nyege abban Ã¡ll, hogy mi, fÃ¶ldi
emberek nem csak teremtett lÃ©nyek vagyunk, hanem a lÃ©nyÃ¼nk kÃ¶zÃ©ppontjÃ¡ban Ã¡llÃ³
kÃ©pzeletÃ¼nkkel, imaginÃ¡ciÃ³nkkal teremtÃ¼nk is. TermÃ©szetesen nem Ãºgy kell Ã©rteni, hogy most
nekiÃ¡llok Ã©s teremtek egy fÃ¡t, vagy valamely mÃ¡s tÃ¡rgyat, vagy az annyira Ã¡hÃ-tott pÃ©nzt.
TeremtÃµi kÃ©pessÃ©gÃ¼nk megnyilvÃ¡nulÃ¡sÃ¡t Ãºgy kell Ã©rteni, hogy az Ã¶sszes Ã¡llapotaink,
lehetÃµsÃ©geink, esemÃ©nybeli intervallumainknak szummÃ¡jÃ¡t, Ã¶sszessÃ©gÃ©t mi teremtjÃ¼k meg,
mÃ©g akkor is, ha ez annyira hihetetlennek tÃ¼nik. KÃ¼lsÃµ Ã©s belsÃµ valÃ³sÃ¡gkoncepciÃ³nk, vagyis
a kÃ©t valÃ³sÃ¡g tÃ¶rvÃ©nytelen Ã©s metafizikÃ¡tlan elkÃ¼lÃ¶nÃ-tÃ©se odÃ¡ig vezetett, hogy egy
kÃ¼lsÃµ objektÃ-v valÃ³sÃ¡gnak vÃ©lt Ã¡llapot kiszolgÃ¡ltatottjaikÃ©nt Ã©ljÃ¼k meg Ã©letÃ¼nket.
Pedig, ha egy kicsit is belegondolunk, a hatÃ¡r kÃ¼lsÃµ Ã©s belsÃµ kÃ¶zÃ¶tt nem is olyan nyilvÃ¡nvalÃ³.
AmiÃ©rt valami a bÃµrÃ¼nk alatt van, nem biztos mÃ©g, hogy kizÃ¡rÃ³lag a belsÃµ valÃ³sÃ¡g kÃ¶rÃ©be
tartozik Ã©s a vilÃ¡gkÃ©pÃ¼nk, amely visszanÃ©z kÃ-vÃ¼lrÃµl rÃ¡nk sem sorolhatÃ³ kizÃ¡rÃ³lagosan a
kÃ¼lsÃµ valÃ³sÃ¡g tartomÃ¡nyÃ¡ba. HatÃ¡rok termÃ©szetesen vannak. Azonban ezek sokkal finomabb
egysÃ©gkapcsolatokban vannak jelen, hiszen, ha lÃ©teznek hatÃ¡rok, akkor azok a tartalmak, amelyek
egy-egy hatÃ¡ron belÃ¼l vannak, kapcsolatba kell lÃ©pniÃ¼k a mÃ¡s hatÃ¡rok Ã¡ltal "kÃ¶rbefogott"
tartalmakkal. Nincs olyan a lÃ©tezÃ©sben, hogy valami abszolÃºt hatÃ¡rok kÃ¶zÃ© zÃ¡rtan, mint
Ã¶nmagÃ¡ban lÃ©tezÃµ zÃ¡rt rendszer lÃ©tezzen.
TÃ©rjÃ¼nk rÃ¡ most azonban a rezonancia tÃ¶rvÃ©nyÃ©re. Amint mondtam, Ã-rtam, az imaginÃ¡ciÃ³
tÃ¶rvÃ©nyÃ©bÃµl ez kÃ¶zvetlen kÃ¶vetkezik. Amit imaginÃ¡nciÃ³nkkal teremtÃ¼nk, az megjelenik a
valÃ³sÃ¡gban. A valÃ³sÃ¡g az elsÃµ tÃ¼kÃ¶r, amelyben megjelenik, hogy mi is volt, helyesebben, mi van
az imaginÃ¡ciÃ³nkban. Az elÃµbb leÃ-rtakbÃ³l kÃ¶vetkezik, a valÃ³sÃ¡gon kÃ¼lsÃµt Ã©ppen Ãºgy kell
Ã©rteni, mint belsÃµt. TehÃ¡t pszichÃ©s, lelki, Ã©rzelmi Ã¡llapotaink Ã©ppen Ãºgy a valÃ³sÃ¡got
jelentik, mint a kÃ¶rÃ¼lÃ¶ttÃ¼nk lezajlÃ³ konkrÃ©t esemÃ©nyek. Mindezek mind az imaginÃ¡ciÃ³nkbÃ³l
szÃ¡rmaznak. Ha rossz, zavaros Ã¡llapotok vesznek kÃ¶rÃ¼l, ha Ã©rzelmeink csaponganak vagy Ã©ppen
bÃ©nultak, mind a szemÃ©lyes imaginÃ¡ciÃ³nk valÃ³sÃ¡gteremtÃ©sÃ©nek tekinthetÃµ. TehÃ¡t, a
rezonancia elsÃµsorban arra vonatkozik, hogy amilyen kÃ©ppel rendelkezÃ¼nk az imaginÃ¡ciÃ³nban, olyan
valÃ³sÃ¡ggal lÃ©pÃ¼nk rezonanciÃ¡ba, olyan Ã¡llapotokkal vibrÃ¡lunk, rezgÃ¼nk, lÃ©tezÃ¼nk egyÃ¼tt,
ami a kÃ©p szellemi lÃ©nyegÃ©nek megfelel. Nagyon fontos ezt tudni. Mert imaginÃ¡ciÃ³nk
megszakÃ-tÃ¡s nÃ©lkÃ¼l mÃ¼kÃ¶dik Ã©s teremt, akÃ¡r tudunk errÃµl nappali, Ã©brenlÃ©ti,
megszokott tudatunkkal, akÃ¡r nem. A kÃ¼lsÃµ Ã©s belsÃµ valÃ³sÃ¡gbÃ³l Ã¡llandÃ³ kÃ©pÃ¡ramlÃ¡s
folyik Ã©s ami a szemÃ©lyes imaginÃ¡ciÃ³nkban megfogan, azt az imaginÃ¡ciÃ³ a kÃ©pnek megfelelÃµen
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valÃ³sÃ¡ggÃ¡ alakÃ-tja Ã¡t, realizÃ¡lja.
Minden ember rendelkezik imaginÃ¡ciÃ³val. TehÃ¡t, minden ember a maga mÃ³djÃ¡n tudatosan vagy
tudattalanul teremt. Amit teremt, az a valÃ³sÃ¡g. NyilvÃ¡nvalÃ³, hogy a tudatossÃ¡g, valamint a
tudattalansÃ¡g kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ fokain vagyunk, Ã-gy eltÃ©rÃµ az a valÃ³sÃ¡gnÃ-vÃ³ is, amelyeken
megnyilvÃ¡nulunk. A hasonlÃ³, egymÃ¡shoz kÃ¶zel Ã¡llÃ³ vagy Ã©ppen azonos valÃ³sÃ¡gnÃ-vÃ³k
kapcsolatba lÃ©pnek egymÃ¡ssal, mert nagyjÃ¡bÃ³l egyforma rezgÃ©sben vannak. Ezzel magyarÃ¡zhatÃ³
az emberkÃ¶zti kapcsolatok alakulÃ¡sa, a talÃ¡lkozÃ¡sok, az Ãºj kapcsolatok lÃ©trejÃ¶tte stb.
Az ember Ã¡llandÃ³an nincsen ugyanazon a hullÃ¡mhosszon, vagyis imaginÃ¡ciÃ³s tevÃ©kenysÃ©ge
ingadozÃ¡sai miatt vÃ¡ltozÃ³ a valÃ³sÃ¡ga is. Biztos, hogy azokban az idÃµszakokban, amikor gondjai
vannak Ã©s tÃ¶bbet forgat magÃ¡ban a gondjaival kapcsolatos negatÃ-v kÃ©peket, az ezekhez tÃ¡rsÃ-tott
Ã©rzelmi Ã¡tÃ©lÃ©sekkel egyÃ¼tt, ilyenkor tÃ¶bbszÃ¶r hall rossz esemÃ©nyekrÃµl, vagy talÃ¡lkozik
egyÃ¡ltalÃ¡n nem kedves ismerÃµseivel, vagy keveredik olyan fÃ©lreÃ©rtÃ©sekbe, amelyek mÃ¡r
Ã¶nmagukban Ã©rtelmetlenek. Ilyenkor tisztÃ-tani kell az imaginÃ¡ciÃ³t. PÃ©ldÃ¡ul, lehet naplÃ³zni, ahol
az ember alaposan kiÃ-rja magÃ¡bÃ³l az Ã¶sszes aggodalmait, fÃ©lelmeit, negatÃ-v kÃ©pzeteit stb.
MÃ¡sfelÃµl erÃµsÃ-teni kell azt a kÃ©pet, amely az illetÃµ problÃ©mÃ¡nak, gondnak a megoldÃ¡sÃ¡t,
feloldÃ¡sÃ¡t jelenti. El kell kÃ©pzelni a megfelelÃµ, legjobb feloldÃ¡sÃ¡t az illetÃµ problÃ©mÃ¡nak Ã©s
azt is meg kell prÃ³bÃ¡lni, hogy Ã©rezzÃ¼k Ã¡t azokat az Ã©rzÃ©seket, amelyek a sikeres feloldÃ¡ssal
egyÃ¼tt jÃ¡rnak. Vagyis, rÃ¶viden, nehÃ©z helyzeteinkben ne hagyjuk, hogy az imaginÃ¡ciÃ³ban
elhatalmasodjanak a rombolÃ³ kÃ©pek, hanem tudatosan arra felÃ© irÃ¡nyÃ-tsuk a mÃ¼kÃ¶dÃ©sÃ©t,
amely a legjobb, legÃ©rtelmesebb feloldÃ¡st foglalja magÃ¡ban.
Maga a rezonancia tÃ¶rvÃ©nye mÃ©g sokkal mÃ¡gikusabb, mint maga a mÃ¡gia tÃ¶rvÃ©nye, de
legalÃ¡bb is sokkal inkÃ¡bb sokszerÃ¼en varÃ¡zslatos. A mirÃ¡kulum. Mint teremtÃµk
tÃ¼krÃ¶zÃµdÃ¼nk abban a valÃ³sÃ¡gban, amit mi teremtettÃ¼nk. HiÃ¡ba mondja a magÃ¡t realistÃ¡nak
mondÃ³ Ã¡llÃ¡sfoglalÃ¡sÃº ember, hogy teremtÃ©s ide vagy oda, de van egy fajta stabil valÃ³sÃ¡g, amit
mint szÃ¡munkra adott valÃ³sÃ¡got kell tudomÃ¡sul vegyÃ¼nk. Igaza van. Nincs amiÃ©rt kÃ¼lÃ¶n
fÃ¡radozzon ennek az igazsÃ¡gnak a hangsÃºlyozÃ¡sÃ¡n, mert ezt mindenki nagyon jÃ³l tudja. A
problÃ©ma Ã©s egyben a kÃ©rdÃ©s nem is itt tevÃµdik fel. A kÃ©rdÃ©s Ã©s problÃ©ma ott tevÃµdik
fel, hogy ezt a szÃ¡munkra adott valÃ³sÃ¡got, alapvalÃ³sÃ¡got hogyan lÃ¡tjuk, hogyan fogjuk fel Ã©s mit
kezdÃ¼nk vele, de mÃ©g inkÃ¡bb mit kezdÃ¼nk magunkkal ebben a valÃ³sÃ¡gban? Egy lÃ©nyegesebb
valÃ³sÃ¡g kÃ©rdÃ©se Ã©s problÃ©mÃ¡ja merÃ¼l fel bennÃ¼nk. Mert nagyon jÃ³l lÃ¡tjuk, hogy itt
vagyunk egy fajta, viszonylagosan stabilnak tÃ¼nÃµ valÃ³sÃ¡gban Ã©s az is feltÃ¼nhet esetleg, hogy ez a
valÃ³sÃ¡g egyik oldala Ã©ppen olyan makacs, mint amilyen illÃ©kony a mÃ¡sik oldala.
Az tehÃ¡t, hogy egy metafizikÃ¡val vagy szellemi megismerÃ©ssel foglalkozÃ³ ember nem ismeri el a
fÃ¶ldi, konkrÃ©t valÃ³sÃ¡got, arrÃ³l szÃ³ sincs. Elismeri, de nem Ã¡ll meg itt, mert nem lehet itt meg Ã¡llni.
Vagyis meg lehet Ã¡llni, de olyan kÃ¶vetkezmÃ©nyekkel, amelyek a megragadt, lefulladt, kiÃ©gett
valÃ³sÃ¡glÃ¡tÃ¡s kÃ¶vetkezmÃ©nyei. A fÃ¶ldi, Ã©sszerÃ¼bben felfoghatÃ³ valÃ³sÃ¡gkÃ©pet fel kell
fogni, el kell ismerni, mint olyant, tudomÃ¡sul kell venni, de nem lehet itt megÃ¡llni, itt letapadni, mert ez az
emberi lÃ©ny legegyetemesebb kÃ©pessÃ©gÃ©rÃµl valÃ³ lemondÃ¡st, a megismerÃ©srÃµl valÃ³
lemondÃ¡st jelentenÃ©. Ãšgy is fogalmazhatunk, hogy aki itt leragad, tehÃ¡t a tovÃ¡bbi megismerÃ©srÃµl
lemond, az emberi mivoltÃ¡rÃ³l mond le. A tÃ¶rtÃ©net folyamÃ¡n tÃ¶megesen Ã©s halmozottan fordult
elÃµ az ilyesmi, s hogy az egyetemes megismerÃ©s kÃ©pessÃ©gÃ©rÃµl lemondott embereknek milyen
valÃ³sÃ¡got sikerÃ¼lt megteremteni, gondolom, arrÃ³l nem kell kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebben beszÃ¡molni. Mindenki
tudattalanjÃ¡ban ott van a mai napig is, az a sok sÃ¶tÃ©t, Ã©rtelmetlen szenvedÃ©s, amit Ã¶nmagunknak
Ã©s mÃ¡soknak okoztunk. Azt hiszem, hogy BÃ¶hmÃ©t idÃ©zi Hamvas BÃ©la, amikor Ã-rja, hogy az
ember tudatlansÃ¡gÃ¡bÃ³l, szellemtelensÃ©gÃ©bÃµl annyi szenvedÃ©s keletkezett, hogy ha a fÃ¡k
Ã-rÃ³tollÃ¡, a tengerek tintÃ¡vÃ¡ Ã©s az Ã©g papÃ-rrÃ¡ vÃ¡ltozna, akkor sem lehetne leÃ-rni ezt a sok
szenvedÃ©st.
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Ma, amikor az imaginÃ¡ciÃ³ fontossÃ¡gÃ¡t kezdik belÃ¡tni, de sajnos metafizikai lÃ©nyegÃ©t annÃ¡l
kevÃ©sbÃ©, az Ã©rtelmetlen szenvedÃ©sekkel teli valÃ³sÃ¡gnak egy egÃ©szen Ãºj korszakÃ¡ba
lÃ©ptÃ¼nk. Persze, ez nem kÃ¶telezÃµ Ã©s nem determinÃ¡ciÃ³szerÃ¼en kikerÃ¼lhetetlen, az egyes
ember tudatossÃ¡gÃ¡tÃ³l fÃ¼gg, hogy mivel rezonÃ¡l, vagyis, hogy milyen valÃ³sÃ¡got formÃ¡l meg
magÃ¡ban Ã©s maga kÃ¶rÃ¼l. Az imaginÃ¡ciÃ³ fontossÃ¡gÃ¡ra rÃ¡jÃ¶ttek Ã©s ma mÃ¡r minden hatni
akarÃ³ ember, vagy intÃ©zmÃ©ny vagy Ã©rdekcsoport ezt veszi alapul. Arra is rÃ¡jÃ¶ttek, hogy
kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a szuggesztiÃ³ az, amely az imaginÃ¡ciÃ³t leginkÃ¡bb lÃ¡zba hozza, aktivÃ¡lja. Gondolom,
nem kell pÃ©ldÃ¡nak felhozzam azt a reklÃ¡mkÃ©p Ã©s reklÃ¡mszÃ¶veg Ã©s reklÃ¡mhang
pÃ©ldÃ¡jÃ¡t, amelyek, mint imaginatÃ-v-szuggesztÃ-v impulzusok Ã¡rasztanak el bennÃ¼nket Ã³riÃ¡si
intenzitÃ¡ssal Ã©s mennyisÃ©ggel. Nem vagyok egyÃ¡ltalÃ¡n biztos ebben, de feltÃ©telezem, hogy az
embereknek mÃ¡r kezdett kialakulni egy bizonyos imaginÃ¡ciÃ³s vÃ©dekezÃµ rendszere, amely legalÃ¡bb
rÃ©szben kiszÃ¼ri a szuggesztiÃ³k tapintatlan betolakodÃ¡sÃ¡t az Ã©letÃ©be. Lehet, tÃºl optimista
vagyok. RemÃ©lem, mÃ©gsem. Azonban itt nem a remÃ©ny, vagy az optimizmus, ami a mÃ©rvadÃ³,
hanem a leginkÃ¡bb megtisztÃ-tott metafizikai tudÃ¡s Ã©s tudatossÃ¡g, vagyis hogy kÃ©pessÃ© tudjuk-e
tenni magunkat arra, hogy lÃ¡ssuk a valÃ³sÃ¡g lÃ©nyegi alapjait Ã©s Ã¶sszefÃ¼ggÃ©seit. A
valÃ³sÃ¡gvarÃ¡zsolÃ¡snak csak egy pÃ©ldÃ¡jÃ¡t emlÃ-tettem a reklÃ¡mok kapcsÃ¡n. Nem szabad
elfelejteni, hogy a hatalmi apparÃ¡tus ugyancsak imaginÃ¡ciÃ³s manipulatÃ-v mÃ³dszereket hasznÃ¡l fel,
amelynek cÃ©lja az emberek minÃ©l akadÃ¡lytalanabb mÃ³don valÃ³ irÃ¡nyÃ-thatÃ³sÃ¡ga, irÃ¡nyÃ-tÃ¡sa.
Lehet, Ãºgy tÃ¼nnek e gondolatok, mintha egy Ã¼ldÃ¶zÃ©si mÃ¡niÃ¡ban szenvedÃµ elmebeteg
tÃ¶bbszÃ¶rÃ¶sen megtÃ¶redezett elmÃ©jÃ©bÃµl szÃ¡rmaznÃ¡nak, aki szociopÃ¡tiÃ¡s kÃ©pzeteit
kivetÃ-ti egyes hatalomgyakorlÃ³ intÃ©zmÃ©nyekre. Az biztos, hogy nem is tanÃ¡csos ilyen gondolatok
mellett tÃºlsÃ¡gosan sokat elidÃµzni, mert az ilyen gondolatoknak, kÃ©peknek, kÃ©pzeteknek, s a
hozzÃ¡tÃ¡rsulÃ³ harag- Ã©s fÃ©lelem Ã©rzÃ©snek ugyancsak teremtÃµ ereje, valÃ³sÃ¡gformÃ¡lÃ³
hatÃ¡sa van! ElÃ©g, ha az ember egyszer megvilÃ¡gÃ-tja e jelensÃ©geket, aztÃ¡n folytatja a szemÃ©lyes
Ã©letÃºtjÃ¡t, vÃ©gzi a feladatait legjobb tudÃ¡sa Ã©s lelkiismerete szerint.
Metafizikailag elsÃµrendÃ¼ szabÃ¡ly, hogy amikor az ember nehÃ©z helyzetekbe kerÃ¼l, akkor abbÃ³l
induljon ki, hogy az egÃ©sz helyzetet Ãµ maga okozta, Ãµ maga teremtette meg. Ez a jelenlegi, nehÃ©z
kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyekkel terhelt valÃ³sÃ¡g az Ãµ imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡nak tÃ¼kre, amelyet lÃ¡t Ã©s Ã¡tÃ©l
egyben. Persze, ebben a magÃ¡ra vÃ¡llalÃ¡sban semmifÃ©le Ã¶nvÃ¡d, bÃ¼ntudat, Ã¶nmarcangolÃ¡s,
mÃ¡rÃ-tkodÃ¡s nem szabad, hogy legyen, mert nem ez a lÃ©nyeg. A lÃ©nyeg az, hogy ebben a
felvÃ¡llalÃ¡sban, miszerint Ãºgy tekintem a nehÃ©z, nem kÃ-vÃ¡natos helyzetemet, hogy akarva-akaratlanul
azt Ã©n magam teremtettem meg, lehetÃµsÃ©g nyÃ-lik arra, hogy a mÃ©lyebb, lÃ©nyegesebb
Ã¶sszefÃ¼ggÃ©seket, a megoldÃ¡si kulcsot vagy kulcsokat meglÃ¡ssam. Meglehet, hogy a nehÃ©z
helyzetem kialakulÃ¡sÃ¡ban mÃ¡sok is rÃ©szt vettek, de amÃ-g Ã©n rÃ¡juk hÃ¡rÃ-tom a felelÃµssÃ©get,
amÃ-g Ãµket hibÃ¡ztatom, rÃ¡juk haragszom, addig a lÃ©nyeglÃ¡tÃ¡s szempontjÃ¡bÃ³l vak maradok. Csak
akkor nyÃ-lik meg a lÃ©nyeg lÃ¡tÃ¡sa, ha az egÃ©sz helyzet Ãºgy fogom fel, mint valÃ³sÃ¡got, Ã¡llapotot,
amelyet Ã©n teremtettem. Ezen az Ãºton feltÃ¡rulnak az imaginÃ¡ciÃ³mba megtapadt kÃ©pek, kÃ©pzetek,
gondolatok, amelyek az illetÃµ helyzetet elÃµidÃ©zik Ã©s ezeknek a feltÃ¡rÃ¡sa Ã©s feloldÃ¡sa oldja meg
igazÃ¡n a helyzetet, teljesen Ã©s maradandÃ³an. AmÃ-g felÃ¼letes megoldÃ¡sokkal prÃ³bÃ¡lkozom,
pÃ©ldÃ¡ul Ãºgy, hogy a nehÃ©z helyzetÃ©rt mÃ¡sokat teszek felelÃµssÃ©, addig nem nyer feloldÃ¡st az
illetÃµ problÃ©ma. Mert, lehet, hogy a helyzettÃµl valÃ³ megmenekÃ¼lÃ©s megkÃ¶nnyebbÃ¼lt
fellÃ©legzÃ©sÃ©vel Ã¡llok odÃ©bb, mikÃ¶zben mÃ¡sok nyakÃ¡ba sikerÃ¼lt varrnom a felelÃµssÃ©get,
de azokat a zavaros tartalmakat, amelyek az illetÃµ helyzettel oki viszonyban Ã¡llottak, tovÃ¡bb viszem
magamban Ã©s, ahogy szoktÃ¡k mondani, csak idÃµ fÃ¼ggvÃ©nye, hogy ez a zavar, nehÃ©zsÃ©g,
problÃ©ma mikor jelenik meg ismÃ©t az Ã©letemben.
A rezonancia tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek asztrolÃ³giai, alkÃ-miai megfelelÃ©sei, a Hold, illetve a szolÃºciÃ³,
vagyis az oldÃ¡s mÃ¼velete. Az asztrolÃ³giai megfelelÃ©sben Ã©rthetÃµ a Hold idetartozÃ¡sa, hiszen ez
az elsÃµ valÃ³sÃ¡gtÃ¼kÃ¶r, vagyis a teremtÃµi kÃ©pzeletÃ¼nknek elsÃµ, legkÃ¶zelebbi megjelenÃ©se,
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amit lÃ¡tunk Ã©s Ã¡tÃ©lÃ¼nk. Olyan modell ez, mint ahogy a Nap fÃ©nyÃ©t visszatÃ¼krÃ¶zi a Hold.
Az alkÃ-mia szolÃºciÃ³ja Ãºgy tartozik ide, hogy az egyetemes oldÃ³szer, vagyis ami a feloldandÃ³
tartalmakat fel tudja oldani, az nem mÃ¡s, mint a helyes valÃ³sÃ¡glÃ¡tÃ¡s szelleme, vagyis az igazsÃ¡gnak, a
metafizikai lÃ¡tÃ¡snak az a szelleme, amely Ã¡tlÃ¡tja, Ã¡tvilÃ¡gÃ-tja, Ã-gy a szellemben szoluÃ¡lja, oldja
mindazt, amit oldani kell.
Ã–sszegezve az eddigieket, mindaz, amit imaginÃ¡ciÃ³nkkal, mint teremtÃµ lÃ©nyek teremtÃ¼nk, nem
Ã¡ll meg Ã¶nmagÃ¡ban, hanem megnyilvÃ¡nul kÃ¼lsÃµ Ã©s belsÃµ valÃ³sÃ¡gunk formÃ¡jÃ¡ban,
Ã¡llapotaink minÃµsÃ©gÃ©ben, kapcsolatainkban stb. Ez a rezonancia. A mÃ¡sodik egyetemes tÃ¶rvÃ©ny,
amely az elsÃµbÃµl kÃ¶zvetlenÃ¼l kÃ¶vetkezik. A harmadik tÃ¶rvÃ©ny az analÃ³gia tÃ¶rvÃ©nye, amit a
megfelelÃ©s tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek, vagy mÃ©g a kompenzÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek is neveznek. Az
egyetemes tÃ¶rvÃ©nyek egymÃ¡sbÃ³l kÃ¶vetkeznek Ã©s egymÃ¡sbÃ³l Ã©rthetÃµek, mivel egy
egysÃ©ges egÃ©szet kÃ©peznek, akÃ¡rcsak az archaikus szellemtudomÃ¡nyok bÃ¡rmelyike, az
asztrolÃ³gia, a szÃ¡nkhja, a kabbala stb. Fontos az, hogy kÃ¶vetkezetesen vÃ©gighaladjunk ezen a
megismerÃ©si Ãºton Ã©s egy egysÃ©ges egÃ©sz kÃ©pet kapjunk, amelyet Ã¶nmagunkba
integrÃ¡lhatunk.
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