A személy metafizikai fejl&#337;dése
http://www.asztrologia.ro/

A személy metafizikai fejl&#337;dése
Article URL

www.asztrologia.ro/
Author

Dénes Mária
Published: January 24, 2018, 7:41 am

Az itt kÃ¶vetkezÃµ tanulmÃ¡ny tÃ¶bb tÃ©ma megtÃ¡rgyalÃ¡sÃ¡n keresztÃ¼l halad azon cÃ©lja
felÃ©, hogy kÃ¶rvonalazza a szemÃ©lyes fejlÃµdÃ©s lehetÃµsÃ©geit.
A fejlÃµdÃ©s- Ãºgy
Ã¡ltalÃ¡ban- egy olyan folyamatot jelent, amelynek sorÃ¡n valami vagy valaki egysÃ©gesebbÃ©, lÃ©nyegi
tulajdonsÃ¡gaiban kibontakozottabbÃ¡ vÃ¡lik. Ez a meghatÃ¡rozÃ¡s, termÃ©szetesen, nem a teljessÃ©g
igÃ©nyÃ©vel lÃ©p fel, csupÃ¡n â€žlazÃ¡nâ€• megjelÃ¶li a fejlÃµdÃ©s mibenlÃ©tÃ©t. CÃ-mÃ¼nkben
mÃ©g szerepelnek a â€žszemÃ©lyâ€• Ã©s a â€žmetafizikaiâ€• szavak, ezekrÃµl is szÃ¡mot adok rÃ¶viden.
A szemÃ©ly maga az ember, aki mindennapi Ã©letÃ©t Ã©li, aki sorsÃ¡t alakÃ-tja Ã-gy vagy Ãºgy, aki
tervez, gondolkozik, Ã©rez, lÃ¡t, beszÃ©l, mozog, cselekszik Ã©s aki rendelkezik egy fajta tudatossÃ¡ggal
az egÃ©szet illetÃµen.
De mi az, hogy â€žmetafizikaiâ€• fejlÃµdÃ©s? MiÃ©rt kell ellÃ¡tni a
fejlÃµdÃ©st ezzel a jelzÃµvel? MiÃ©rt nem elÃ©g a szemÃ©lyes fejlÃµdÃ©s fogalma? A vÃ¡lasz a
kÃ¶vetkezÃµ. Az ember biolÃ³giai, lÃ©lektani, tÃ¡rsadalmi Ã©rtelemben fejlÃµdik Ã©s ez egy olyan
kÃ¶zvetlenÃ¼l megfigyelhetÃµ tÃ©ny(folyamat), amelyet nem kell kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebben magyarÃ¡zni.
SzÃ¼letÃ©sÃ©tÃµl kezdve a gyermekkoron Ã¡t, egÃ©szen felnÃµtt korig fejlÃµdik az ember,
biolÃ³giailag, lÃ©lektanilag, szociolÃ³giailag, Ãºgy is mondhatjuk, hogy testileg, lelkileg, szellemileg. A
fejlÃµdÃ©s felnÃµtt korÃ¡ban sem Ã¡ll meg, termÃ©szetesen akkor, ha az illetÃµ szemÃ©ly erre figyel.
Ã‰s pontosan itt van a kulcs, ebben a szÃ³fordulatban, az â€žerre figyelâ€• kifejezÃ©sben. TÃ¶bbek
kÃ¶zÃ¶tt a szÃ¡ndÃ©kossÃ¡g, a tudatossÃ¡g az, amely megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶zteti a metafizikai fejlÃµdÃ©st
azoktÃ³l a fejlÃµdÃ©si folyamatoktÃ³l, amelyek â€žspontÃ¡nâ€• valÃ³sulnak meg. Persze, ez a
megÃ¡llapÃ-tÃ¡s finomÃ-tÃ¡sra szorul. A szÃ¡ndÃ©kossÃ¡g, a tudatossÃ¡g mÃ©g nem teljes kritÃ©riuma
a metafizikai fejlÃµdÃ©snek. Sok cÃ©lja lehet az embernek, amelyekhez tudatosan fordul oda Ã©s amelyek
nem spontÃ¡n mÃ³don vÃ©gbemenÃµ fejlÃµdÃ©si folyamatot tÃ©teleznek fel, vagyis amelyek
cÃ©ltudatos erÃµfeszÃ-tÃ©seket tesznek szÃ¼ksÃ©gessÃ©. Ã‰s mÃ©g sem minÃµsÃ-thetÃµk
metafizikai fejlÃµdÃ©snek ezek a folyamatok. LegalÃ¡bbis nem feltÃ©tlenÃ¼l. Valaki elvÃ©gez egy (vagy
tÃ¶bb) egyetemet, kÃ©pezi magÃ¡t, hogy karrierjÃ©t, egzisztenciÃ¡jÃ¡t- Ãºgymond- biztosÃ-tsa. Ãštja sok
tudatossÃ¡got, kÃ©pzÃ©st, kitartÃ¡st, kÃ¶vetkezetessÃ©get kÃ¶vetel meg, olyan Ã©rtelemben, hogy a
felsoroltak kÃ©pezik sikerÃ©nek paramÃ©tereit. De az Ãºt egyÃ¡ltalÃ¡n nem biztos, hogy egyben
metafizikai fejlÃµdÃ©st is jelent. Akkor mi lenne a megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÃµ kritÃ©rium? EgyÃ¡ltalÃ¡n:
mire valÃ³ a metafizikai fejlÃµdÃ©s, miÃ©rt kell (ha kell) ilyen folyamat legyen az ember Ã©letÃ©ben,
miÃ©rt kell errÃµl beszÃ©lni?
E kÃ©rdÃ©sek megvÃ¡laszolÃ¡sÃ¡hoz szÃ¼ksÃ©g lesz az
â€žegÃ©szâ€•, az â€žegysÃ©gâ€• fogalmÃ¡ra. Az, hogy a metafizikai fejlÃµdÃ©s nem azonos a biolÃ³giai,
pszicholÃ³giai, szociolÃ³giai Ã©rtelemben vett fejlÃµdÃ©ssel az bÃ¡rki szÃ¡mÃ¡ra kÃ¶nnyebben
Ã©rthetÃµ, azonban az, hogy a metafizikai fejlÃµdÃ©s nem azonos a szellemi fejlÃµdÃ©ssel sem,
megkÃ-vÃ¡n egy kis magyarÃ¡zatot. Ã‰spedig: valaki tehet szert szellemi tudÃ¡sra, fÃµleg a szellemi
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hagyomÃ¡nyok forrÃ¡saibÃ³l, anÃ©lkÃ¼l, hogy e tudÃ¡st egysÃ©gbe tudnÃ¡ hozni tÃ¶bbi tudÃ¡sÃ¡val,
anÃ©lkÃ¼l, hogy be tudnÃ¡ Ã©pÃ-teni szemÃ©lyes Ã©lete egÃ©szÃ©be. Nem kell kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb
nyomozÃ¡st folytatni ahhoz, hogy ilyen pÃ©ldÃ¡kat talÃ¡ljunk. SzÃ¡mos olyan szellemi, â€žezoterikusâ€•
irÃ¡nyzat van, amelyek a hagyomÃ¡nyok tudÃ¡sÃ¡bÃ³l merÃ-tve ilyen vagy olyan Ãºton haladnak, bizonyos
eredmÃ©nyeket Ã©rnek el, csak Ã©ppen ott merÃ¼l fel a legtÃ¶bbszÃ¶r Ã©szre sem vett problÃ©ma,
hogy az illetÃµ tudÃ¡s (Ã©s praktika), hogyan illeszkedik be a szemÃ©lyes (Ã©s kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi) Ã©let
egÃ©szÃ©be, egysÃ©gÃ©be, vagyis mÃ¡s szavakkal: hogyan integrÃ¡lhatÃ³ az adott tudÃ¡s? Mert ha nem
integrÃ¡lÃ³dik, akkor sajÃ¡tosan leszakad, kÃ¼lÃ¶nvÃ¡lik az egÃ©sztÃµl Ã©s egy szelleminek nevezett
tudÃ¡s sem lesz sokkal â€žÃ¼dvÃ¶sebbâ€•, mint a tudomÃ¡nyos-racionÃ¡lis igyekezet arra, hogy
Ã©letÃ¼nket boldogabbÃ¡, bebiztosÃ-tottabbÃ¡ tegyÃ¼k. Az integrÃ¡ciÃ³, az egysÃ©gbehozÃ¡s, az
egÃ©szbe valÃ³ beÃ©pÃ-tÃ©s a kulcs. MÃ©g maga a metafizikai tudÃ¡s sem garantÃ¡lja a metafizikai
fejlÃµdÃ©st, vagyis a metafizikai fejlÃµdÃ©s nem csak a biolÃ³giai, pszicholÃ³giai, szociolÃ³giai Ã©smint lÃ¡ttuk- a szellemik fejlÃµdÃ©ssel nem azonosÃ-thatÃ³, hanem nem azonosÃ-thatÃ³ mÃ©g a
metafizikai tudÃ¡ssal sem. NyilvÃ¡n, hogy a metafizikai fejlÃµdÃ©shez metafizikai tudÃ¡sra van
szÃ¼ksÃ©g, de a tudÃ¡s mÃ©g nem garantÃ¡lja a fejlÃµdÃ©st, azt az egysÃ©gesÃ¼lÃ©si folyamatot,
amelyrÃµl itt szÃ³ van.
Az egÃ©szre valÃ³ Ã©rzÃ©kenysÃ©g, az egÃ©szre valÃ³ Ã©berrÃ©
vÃ¡lÃ¡s az elsÃµ lÃ©pÃ©s ahhoz, hogy metafizikai fejlÃµdÃ©srÃµl lehessen szÃ³. Az egÃ©sz valami
olyasmi, amelybe bele vannak Ã¡gyazÃ³dva az ember biolÃ³giai, pszicholÃ³giai, szociolÃ³giai folyamatai,
hÃ©tkÃ¶znapi szintÃ¼ tudatossÃ¡ga, meghatÃ¡rozottsÃ¡gai Ã©s lehetÃµsÃ©gei. Az ember amikor
hÃ©tkÃ¶znapi Ã©rtelemben azt mondja, hogy â€žÃ©nâ€•, akkor valÃ³jÃ¡ban azt mondja ki, hogy â€žÃ©n,
a vilÃ¡g Ã©s a lÃ©tezÃ©sâ€•, ugyanis nincs olyan elszigetelt, kÃ¼lÃ¶nvÃ¡lt â€žÃ©nâ€•, amely valamilyen
absztrakt tÃ©rben lebegne vilÃ¡g nÃ©lkÃ¼l, mint ahogy olyan vilÃ¡g sincs, amely izolÃ¡ltan kÃ¼lÃ¶n Ã¡ll
a lÃ©tezÃ©s egÃ©szÃ©tÃµl. Vagyis valÃ³jÃ¡ban lÃ©t-egÃ©szben lÃ©tezÃ¼nk, gondolkozunk,
beszÃ©lÃ¼nk, cselekszÃ¼nk, amely egyben Ã©rtelem-egÃ©sz is, egyszerre jelen van bennÃ¼nk Ã©s
kÃ¶rÃ¼lÃ¶ttÃ¼nk az egÃ©sz. A lÃ©tezÃ©s Ã¡llandÃ³ jelen lÃ©te bennÃ¼nk, kÃ¶rÃ¼lÃ¶ttÃ¼nk nem
mÃ¡s mint, amire azt mondjuk, hogy egysÃ©g. Az ezt illetÃµ Ã©ber tudatossÃ¡got nevezzÃ¼k
egysÃ©gtudatnak, az erre valÃ³ rÃ¡lÃ¡tÃ¡st egysÃ©glÃ¡tÃ¡snak, megÃ©lÃ©sÃ©t pedig
egysÃ©gÃ©lmÃ©nynek.
Metafizikai fejlÃµdÃ©shez metafizikai tudÃ¡s kell. Metafizikai tudÃ¡shoz
pedig az egÃ©szre valÃ³ Ã©rzÃ©kenysÃ©g, az egÃ©szre valÃ³ nyitottsÃ¡g, az egÃ©szre valÃ³
odafigyelÃ©s. Ez azt is jelenti, hogy az ember amit cÃ©lul tÃ¼z ki maga elÃ©, mint elÃ©rendÃµ
Ã¡llapotot, az hogyan illeszkedik be szemÃ©lyes Ã©letÃ©be, milyen vÃ¡ltozÃ¡st hoz lÃ©tre addigi
Ã©letrendjÃ©ben, Ã©s ez a vÃ¡ltozÃ¡s hogyan Ã©rinti Ã©lete tÃ¶bbi tÃ©nyezÃµit, a tÃ¶bbi embert,
kapcsolatait. Az egysÃ©g, az egÃ©sz dinamikus, tehÃ¡t folyamatosan, Ã¡llandÃ³an vÃ¡ltozik, mozog, ami
azonban fontos, hogy mindig egysÃ©ges, mindig egÃ©sz marad. Meglehet, hogy vannak Ã¡llandÃ³k az
egysÃ©gben, de a vÃ¡ltozÃ¡sok sorÃ¡n ezek is Ãºj Ã©rtelmet, jelentÃ©st, jelentÃµsÃ©get kaphatnak. Az
ember nem csak az egysÃ©gre kell nyitott legyen, hanem az egysÃ©g azon â€žtulajdonsÃ¡gÃ¡raâ€• is, hogy
mozog, vÃ¡ltozik, dinamikus. Az egysÃ©g folyamatban nyilvÃ¡nul meg, nem statikus, nem zÃ¡rt, hanem
dinamikus Ã©s nyÃ-lt, annak magyarÃ¡zatÃ¡t pedig, hogy mÃ©gis miÃ©rt az egysÃ©g a
â€žlegstabilabbâ€•, â€žlegegyÃ©rtelmÃ¼bbâ€•, â€žlegkÃ¶zvetlenebbâ€•, abban leljÃ¼k meg, hogy az
egysÃ©g Ã©ppen az a lÃ©tfolyamat, amelyben az Ã¶sszetevÃµk, az elemek Ã¡thatjÃ¡k egymÃ¡st,
harmonikusan, rendezetten fejtik ki tevÃ©kenysÃ©gÃ¼ket. Mint pÃ©ldÃ¡ul, hogy egy egÃ©szsÃ©ges
ember szÃ-ve, agya, idegrendszere, gyomra egyszerre mÃ¼kÃ¶dik, jÃ³ pÃ¡r ezer egyÃ©b mÃ¼kÃ¶dÃ©ssel
egyÃ¼tt, de az egÃ©sz annyira Ã¶sszehangolt, rendezett, hogy az illetÃµ szemÃ©ly a â€žjÃ³l Ã©rzem
magamâ€• tudaton kÃ-vÃ¼l (vagy pontosabban azon belÃ¼l) csak akkor figyel fel egy-egy
mÃ¼kÃ¶dÃ©sre, ha valamiÃ©rt cÃ©lzottan arra fordÃ-tja figyelmÃ©t. Az egysÃ©g elnevezÃ©se azt a
benyomÃ¡st keltheti, hogy valami egyedÃ¼lirÃµl van szÃ³. ValÃ³jÃ¡ban az egysÃ©g nem mÃ¡s, mint
integrÃ¡lt sokasÃ¡g, vagyis rendezett, Ã¶sszehangolt sokasÃ¡g. Ebben az Ã¶sszehangolt sokasÃ¡gban az
elemek, az Ã¶sszetevÃµk jÃ³l differenciÃ¡ltak, ugyanakkor egyÃ¼tt mÃ¼kÃ¶dnek, Ã¡thatjÃ¡k egymÃ¡st
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abban az Ã©rtelemben, hogy egyik mÃ¼kÃ¶dÃ©se elÃµsegÃ-ti a mÃ¡sik mÃ¼kÃ¶dÃ©sÃ©t, mÃ-g
vÃ©gÃ¼l az Ã¶sszes elem egyÃ¼ttes mÃ¼kÃ¶dÃ©se egy Ã¶sszerendezett egÃ©sszÃ© egyesÃ¼lve
sugÃ¡rozzÃ¡k ki az egyszerÃ¼, kÃ¶zvetlen, Ã©rthetÃµ, tapasztalhatÃ³ Ã¡llapotokat, folyamatokat,
megnyilvÃ¡nulÃ¡sokat, â€žmegtestesÃ¼lÃ©seketâ€•.
Ha megfigyeljÃ¼k, lÃ¡thatjuk, hogy az emberi
tÃ¶rekvÃ©sek nagy rÃ©sze arra irÃ¡nyul, hogy az Ã©letet â€žboldogabbÃ¡, biztonsÃ¡gosabbÃ¡â€•, tegye,
hogy eltÃ¼ntesse a kialakult nem-kÃ-vÃ¡natos Ã¡llapotokat (betegsÃ©g, bonyodalmak) Ã©s ezek
helyÃ©be Ã¶rÃ¶mteli, Ã©lvezetes, biztonsÃ¡gos Ã¡llapotokat tegyen, valamint, hogy megismerve az ilyen
Ã¡llapotokhoz vezetÃµ â€žalgoritmusokatâ€• kontrollÃ¡lja, hosszÃº tÃ¡von fenntartsa ezen Ã¡llapotokat.
Metafizikailag fogalmazva, az ember egy â€žÃ¶rÃ¶klÃ©t-kÃ©szÃ¼ltsÃ©getâ€• akar (tudattalanul,
â€žÃ¶sztÃ¶nÃ¶senâ€•) lÃ©trehozni, olyan tudÃ¡st, olyan Ã¡llapotokat, olyan folyamatokat, amelyeket
â€žÃ©rdemes Ã©lni Ã¶rÃ¶kkÃ©â€• (fÃ¼ggetlenÃ¼l attÃ³l, hogy â€žobjektÃ-veâ€• van-e szÃ¡munkra
Ã¶rÃ¶klÃ©t vagy nincs). Ami miatt a tÃ¶rekvÃ©s megbukik Ã©s ami miatt a boldogsÃ¡g helyett mÃ©g
nagyobb boldogtalansÃ¡g tÃ¡mad, a tisztasÃ¡g, a rend helyett mÃ©g nagyobb bonyodalom, az Ã¶sszhang
helyett mÃ©g idegtÃ©pÃµbb zajongÃ¡s, az nem mÃ¡s, mint az ember Ã©rzÃ©ketlensÃ©ge az egÃ©sz, az
egysÃ©g irÃ¡nt. Meg akar oldani egy problÃ©mÃ¡t, de nem lÃ¡tja a problÃ©ma helyÃ©t az egÃ©szben, el
akar Ã©rni egy cÃ©lt, de eszÃ©be sem jut, hogy a cÃ©l elÃ©rÃ©se mit hoz mÃ©g magÃ¡val, hogyan
Ã©rinti tovÃ¡bbi Ã©letÃ©t, embertÃ¡rsait, kÃ¶zvetlen vilÃ¡gÃ¡t, szemÃ©lye egÃ©szÃ©t.
Az
egÃ©sz irÃ¡nt valÃ³ Ã©rzÃ©ketlensÃ©g egyszersmind egy sajÃ¡tos kÃ¶vetkezetlensÃ©ggel is egyÃ¼tt
jÃ¡r. Az ember kijelÃ¶li problÃ©mÃ¡it Ã©s anÃ©lkÃ¼l, hogy tÃºl lÃ¡tna a problÃ©ma szabta kereteken,
pontosan azt fedi el, ahovÃ¡ Ã©rkezni szeretne: az egysÃ©ghez, az egysÃ©gbe. Vagy gyakran Ãºgy Ã©rzi,
hogy a problÃ©ma objektÃ-ve bukkan fel szÃ¡mÃ¡ra, tehÃ¡t fÃ¼ggetlenÃ¼l szÃ¡ndÃ©kaitÃ³l,
tudatossÃ¡gÃ¡tÃ³l, pÃ©ldÃ¡ul azÃ©rt, mert ilyen vagy olyan a tÃ¡rsadalmi helyzet. E tÃ©vkÃ©pzet
kÃ¶vetkezmÃ©nye ugyanaz(mint az erÃµszakosan izolÃ¡lt problÃ©mÃ¡k esetÃ©ben): az ember pontosan
az egysÃ©g ellenÃ©ben cselekszik(mÃ©g nagyobb zavart, bizonytalansÃ¡got, bonyodalmat idÃ©z elÃµ).
Az ember hajlamos Ã¶sszetÃ©veszteni a problÃ©mÃ¡k jÃ³ megfogalmazÃ¡sÃ¡t a problÃ©mÃ¡k
tÃºlzott kiragadÃ¡sÃ¡val. Egy-egy problÃ©mÃ¡nak (cÃ©lnak), hajlamos olyan rangot adni, mintha ez
hatÃ¡roznÃ¡ meg az egÃ©szet. Pedig, a â€ždologâ€• pontosan fordÃ-tva van: az egÃ©sz az, amelyben
egy-egy problÃ©ma meghatÃ¡rozÃ¡st kaphat. Az egysÃ©g irÃ¡nti Ã©rzÃ©ketlensÃ©ggel nem csak a
kÃ¶vetkezetlensÃ©g jÃ¡r egyÃ¼tt, hanem a tÃ©vkÃ©pzetek miatti zaklatottsÃ¡g. Az ember ezt vagy azt
lÃ¡tja boldogsÃ¡ga kulcsÃ¡nak Ã©s ha sikerÃ¼l megragadnia, kiderÃ¼l, hogy nincs is olyan zÃ¡r, nincs is
olyan ajtÃ³. Elbizonytalanodik, elcsÃ¼gged ilyenkor emberÃ¼nk. ValÃ³jÃ¡ban, lÃ©nye legbensÃµbb
igÃ©nye szerint nem is boldog akart lenni, - csak Ãµ ezt nem tudta, nem ismerte fel -, hanem egysÃ©ges,
egÃ©szsÃ©ges(amely Ã¡llapotnak az Ã¶rÃ¶m, a boldogsÃ¡g â€žcsakâ€• velejÃ¡rÃ³ja, nem pedig
â€žizolÃ¡ltâ€• cÃ©l).
A metafizikai fejlÃµdÃ©s olyan tudatos gyakorlatot, folyamatot jelent,
amelynek sorÃ¡n a szemÃ©ly lÃ©nyÃ©t(Ã©s egyben sorsÃ¡t, Ã©letrendjÃ©t) az egÃ©szre valÃ³
tekintettel, az egÃ©sz figyelembevÃ©telÃ©vel alakÃ-tja, mÃ©gpedig Ãºgy, hogy minÃ©l tisztÃ¡bb
Ã¶sszhangot valÃ³sÃ-tson meg. LÃ¡thatÃ³, hogy a metafizikai fejlÃµdÃ©s metafizikai tudÃ¡st feltÃ©telez,
ugyanakkor azt, hogy az ember mÃ¡r eleve az egÃ©szbÃµl (egysÃ©gbÃµl) induljon ki (mintha a cÃ©l mÃ¡r
elÃµbb lenne elÃ©rt, mint ahogy a â€žcÃ©llÃ¶vÃ©szâ€• azt cÃ©lba veszi). Ez azonban nem
ellentmondÃ¡sos. Az egysÃ©gre valÃ³ nyitottsÃ¡g, az egysÃ©glÃ¡tÃ¡s, az egysÃ©gben valÃ³
gondolkodÃ¡s Ã©s az ennek megfelelÃµ gyakorlat feltÃ©tele a metafizikai fejlÃµdÃ©snek. Az
egÃ©szbÃµl, az egysÃ©gbÃµl indulunk ki, de van mÃ©g bÃµven feladat, teendÃµ. Pontosan ez az
egysÃ©gszellemÃ¼sÃ©g az, amit integrÃ¡lni kell szemÃ©lyÃ¼nkbe, mint megvalÃ³sÃ-tott, integrÃ¡lt,
Ã©lÃµ tudÃ¡st. Ugyanakkor ez a tudÃ¡s az, amellyel tovÃ¡bbi megvalÃ³sÃ-tÃ¡sokat teszÃ¼nk, tovÃ¡bb
realizÃ¡lunk. Az ember, a szemÃ©ly metafizikai stÃ¡tusa nem csak abban Ã¡ll, hogy szubjektivitÃ¡sa Ã¡ltal
megtapasztalja a valÃ³sÃ¡got, hanem abban is, hogy imaginÃ¡ciÃ³ja Ã¡ltal tovÃ¡bb valÃ³sÃ-tja a
valÃ³sÃ¡got, tovÃ¡bb folytatja az egysÃ©get. Ezen gondolatok kÃ¶rÃ©ben mÃ¡r sokkal Ã©rthetÃµbb, hogy
mit jelent a metafizikai fejlÃµdÃ©s, a szemÃ©ly metafizikai fejlÃµdÃ©se.
Az emberben aktÃ-van
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jelen van egy kÃ©pzetekbÃµl, tapasztalatokbÃ³l, hitekbÃµl, vÃ©lekedÃ©sekbÃµl Ã¶sszeÃ¡llÃ³
szÃ¶vevÃ©ny, amely meghatÃ¡rozza, hogy mikÃ©nt viselkedjen az illetÃµ szemÃ©ly mindennapjai sorÃ¡n.
Ezt a szÃ¶vevÃ©nyt paradigmÃ¡nak is nevezik. Az ember valÃ³sÃ¡ghoz (lÃ©tezÃ©shez, vilÃ¡ghoz,
Ã¶nmagÃ¡hoz) valÃ³ viszonyulÃ¡sÃ¡t, hozzÃ¡Ã¡llÃ¡sÃ¡t Ã©rtjÃ¼k ezen. A paradigma kialakulÃ¡sÃ¡nak
vannak szemÃ©lyes komponensei Ã©s vannak kulturÃ¡lis, tÃ¡rsadalmi determinÃ¡ciÃ³i. A lÃ©nyeg az,
hogy az ember Ãºgy lÃ¡tja a valÃ³sÃ¡got, amint azt a paradigma â€žsugalljaâ€• Ã©s Ãºgy is cselekszik,
ahogy megfelel a paradigmÃ¡jÃ¡nak. Mi tÃ¶bb, olyan Ã©rtÃ©keket, cÃ©lokat kÃ¶vet, amelyek a
paradigma szerint Ã©rtÃ©kek, kÃ¶vetendÃµ cÃ©lok. Ezzel nincs is semmi baj, egÃ©szen odÃ¡ig, amÃ-g a
szemÃ©ly Ã©ppen a paradigmÃ¡ja miatt szakad el az egysÃ©gtÃµl. A paradigma jÃ³ segÃ-tsÃ©get nyÃºjt
a vilÃ¡gban valÃ³ tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡sban addig, amÃ-g nem merÃ¼l fel az a problÃ©ma, hogy a â€žfÃ¡tÃ³l
nem lÃ¡tjuk az erdÃµtâ€•. A paradigma szÃ¼ksÃ©ges az ember szÃ¡mÃ¡ra, mert ez nÃ©lkÃ¼l
vÃ©gkÃ©pp elveszÃ-tenÃ© tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡sÃ¡t. De csak â€žmankÃ³â€•, amely odÃ¡ig segÃ-t
â€želsÃ¡ntikÃ¡lniâ€•, ahol Ã©s amikor vÃ©gre fel kell ismerje: a paradigmÃ¡t meg kell haladnia. Ez a
paradigma-meghaladÃ¡s egyben a metafizikai fejlÃµdÃ©s kezdete, az egysÃ©gre valÃ³ felfigyelÃ©s
mozzanata. Egy hosszÃº Ãºt elsÃµ lÃ©pÃ©se. MÃ©g szÃ¡mos feladat, teendÃµ vÃ¡r az emberre, de mÃ¡r
egy sokkal mÃ¡sabb (emelkedettebb, egyetemesebb) tudatossÃ¡ggal foghat ezekhez hozzÃ¡.
A
klinikai Ã©rtelemben vett egÃ©szsÃ©g, a pÃ¡rkapcsolat, a hivatÃ¡s, a tanulmÃ¡nyok, az alkotÃ¡s, a
tÃ¡rsadalmi kapcsolatok stb., mind a szemÃ©lyes Ã©let egÃ©szÃ©nek Ã¶sszetevÃµi Ã©s itt az a fontos,
hogy megÃ©rtsÃ¼k, hogy a soroltak egy egÃ©szben vannak jelen, egy egÃ©szben nyilvÃ¡nulnak meg.
Fontos az is, hogy ezek a konkrÃ©t Ã©letterÃ¼letek a szemÃ©ly Ã©letÃ©ben, vagyis az egÃ©szben
fontos (nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen) szerepet, funkciÃ³t tÃ¶ltenek be, ha elhanyagolunk egy feladatot, az azzal
egyenÃ©rtÃ©kÃ¼ (hatÃ¡sÃ¡ban nÃ©zve), hogy mÃ¡s szempontokat ragadunk ki, vagyis megbontjuk az
egysÃ©get (az egÃ©szsÃ©get). Erre azÃ©rt volt fontos kitÃ©rni, mert vannak olyan szellemi irÃ¡nyzatok
is, amelyek egyes Ã©letterÃ¼letek fontossÃ¡gÃ¡t, pÃ©ldÃ¡ul a csalÃ¡dvÃ¡llalÃ¡sÃ©t, nem csak hogy
alÃ¡becsÃ¼lik, hanem egyenesen elhanyagolhatÃ³nak vÃ©lik (Ã©s hirdetik, ami az aggasztÃ³bb). De
ugyanÃ-gy lehetne beszÃ©lni olyan tanokrÃ³l, amelyek mesterei a bÃ©kÃ©t, a nem Ã¡rtÃ¡s elvÃ©t hirdetik
(fÃ¼ggetlenÃ¼l attÃ³l, hogy bennÃ¼k esetleg tÃºlteng a hatalmi ambÃ-ciÃ³, amely nem Ã©ppen a â€žnem
Ã¡rtani akarÃ¡srÃ³lâ€• Ã©s a felhÃµtlen bÃ©kessÃ©grÃµl hÃ-res), mikÃ¶zben lelkes tanÃ-tvÃ¡nyaikat
tÃ¶kÃ©letesen leszerelik harciassÃ¡guk tekintetÃ©ben (feltÃ©ve, ha volt olyan nekik egyÃ¡ltalÃ¡n). Pedig
a harc is benne van az egÃ©szben, persze a maga helyÃ©n Ã©s mÃ³djÃ¡n. Egy azonban biztos: a harcot sem
lehet kivenni az egysÃ©gbÃµl, s aki megkÃ-sÃ©reli, csak az egysÃ©g megbontÃ¡sa Ã¡rÃ¡n teheti meg
(degradÃ¡ciÃ³, dezintegrÃ¡ciÃ³). MÃ©g lehetne ilyen Ã©s ehhez hasonlÃ³ tanokat felhozni pÃ©ldakÃ©nt,
amelyekben az a kÃ¶zÃ¶s, hogy valamit kihagynak az egÃ©szbÃµl, az egysÃ©gbÃµl Ã©s bÃ¡r
garantÃ¡lnak bizonyos szellemi fejlÃµdÃ©st, magÃ¡ra az egysÃ©g (az egÃ©szsÃ©g) megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡ra
nem kÃ©pesek. Az egysÃ©g kapcsÃ¡n azÃ©rt emlegetem Ã¡llandÃ³an az egÃ©szsÃ©get is, mert az, amit
mi kÃ¶znapi Ã©rtelemben egÃ©szsÃ©gnek nevezÃ¼nk, szorosan Ã¶sszefÃ¼gg a metafizikai Ã©rtelemben
vett egysÃ©ggel. Az elÃµbbi pÃ©ldÃ¡nÃ¡l maradva, ha mellÃµzi a harcot egy olyan egyÃ©n, akinek
mÃ¡rpedig teendÃµi lennÃ©nek a harcvÃ¡llalÃ¡s terÃ©n, valÃ³jÃ¡ban nem tesz egyebet, mint folyamatosan
elfolytja a harci impulzusait, amelyeknek neurofiziolÃ³giai Ã¡ttevÃµdÃ©sei, megfelelÃ©sei vannak. ErrÃµl
a szintrÃµl pedig mÃ¡r tudomÃ¡nyosan bizonyÃ-tott tÃ©ny a betegsÃ©gek etiolÃ³giÃ¡ja
(etio-patogenÃ©zise). Ha nincs metafizikai egysÃ©gtudat (ami egyben tudÃ¡s is), akkor nincs megfelelÃµ
hozzÃ¡Ã¡llÃ¡s a feladatokhoz Ã©s az egÃ©szsÃ©g kÃ¶nnyen megbomolhat. Ilyen egyszerÃ¼ az, amit a
betegsÃ©gek szellemi okÃ¡nak nevezÃ¼nk. Nem egysÃ©ges lÃ©tfelfogÃ¡s: nem egÃ©szsÃ©ges
hozzÃ¡Ã¡llÃ¡s: zavar, bonyodalom, betegsÃ©g. KÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l ez az â€žÃºtâ€•, amely a szellemi oktÃ³l a
testi kÃ¶vetkezmÃ©nyig vezet.
Az egysÃ©gessÃ©g nem jelenti azt, hogy minden ember minden
Ã©letterÃ¼lettel behatÃ³an kell foglalkozzon. Az egysÃ©gessÃ©g a szemÃ©lyes Ã©letfeladatokhoz valÃ³
hozzÃ¡Ã¡llÃ¡sra vonatkozik, nem pedig az Ã¶sszes Ã©letterÃ¼let â€žaktÃ-vâ€• jelenlÃ©tÃ©re egy
szemÃ©ly Ã©letÃ©ben. Az a tudÃ¡s, amely rÃ©szletesen, pontosan Ã©s egysÃ©gesen fel tudja
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tÃ©rkÃ©pezni egy szemÃ©ly Ã©letfeladatainak kÃ¶rÃ©t, nem mÃ¡s, mint az egyes asztrolÃ³gusok Ã¡ltal
is gyakran fÃ©lreÃ©rtett asztrolÃ³gia. Egy â€žÃµsiâ€• tudÃ¡s ez, amely Ã©rtelmes egÃ©szbe foglalja az
ember Ã©letterÃ¼leteit. A szÃ¼letÃ©si (szemÃ©lyes) horoszkÃ³p a szemÃ©lyre vonatkozÃ³
feladat-struktÃºrÃ¡t mutatja meg szÃ¡munkra. Innen mÃ¡r â€žcsakâ€• a jÃ³ (megfelelÃµ) Ã©rtelmezÃ©s
kell ahhoz, hogy valaki tisztÃ¡n lÃ¡thasson feladatai, teendÃµi kÃ¶rÃ©ben. Ha ez is meg van, akkor mÃ¡r
â€žcsakâ€• a konkrÃ©t gyakorlat kell. Ez olyasvalami, amit csakis a szemÃ©ly tehet meg. A fontos az, hogy
megtegye. A asztrolÃ³giÃ¡ban elkÃ¶vetett hibÃ¡k abbÃ³l fakadnak, hogy egyes asztrolÃ³gusok (mÃ©g Ãµk
is!), azt hiszik, hogy az elsÃµdleges cÃ©l bizonyos hatÃ¡sok feltÃ¡rÃ¡sa (bolygÃ³hatÃ¡sok, pÃ©ldÃ¡ul),
vagy, ami mÃ©g rosszabb, bizonyos esemÃ©nyek bekÃ¶vetkezÃ©sÃ©nek vagy be nem
kÃ¶vetkezÃ©sÃ©nek a megÃ¡llapÃ-tÃ¡sa (jÃ³slÃ¡s). TÃºl (messze tÃºl) bolygÃ³hatÃ¡sokon Ã©s
bekÃ¶vetkezÃµ vagy be nem kÃ¶vetkezÃµ esemÃ©nyeken az asztrolÃ³gia igazi cÃ©lja, hogy a
szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³p Ã©rtelmezÃ©se Ã¡ltal rÃ¡mutasson a szemÃ©lyes feladatokra (valamint azokra a
rejtett, belsÃµ okokra, ami miatt az illetÃµ szemÃ©ly fÃ©lreÃ©rti, kerÃ¼lgeti feladatait). A metafizikai
tudÃ¡srÃ³l levÃ¡lasztott asztrolÃ³gia sem vezet kÃ¶zelebb az egysÃ©ghez. A metafizikai tudÃ¡s tud a
szemÃ©lyrÃµl, a szemÃ©lyes kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gekrÃµl, valamint az egyetemessÃ©grÃµl, vagyis az
egÃ©szrÃµl, az egyetemes Ã©s a szemÃ©lyes lÃ©t egÃ©szleges mibenlÃ©tÃ©rÃµl, â€žholisztikusâ€•
alapjellegÃ©rÃµl.
A metafizikai tudÃ¡s arrÃ³l is tud, hogy a metafizikai (egysÃ©gelvÃ¼)
fejlÃµdÃ©s nem csak lehetÃµsÃ©g, hanem szÃ¼ksÃ©gszerÃ¼sÃ©g is a szemÃ©ly szÃ¡mÃ¡ra. Ez
ellentmondani lÃ¡tszik a logika tÃ¶rvÃ©nyeinek, ugyanis a (modÃ¡lis) logika Ãºgy hatÃ¡rozza meg a
szÃ¼ksÃ©gszerÃ¼sÃ©get, hogy â€žaz, aminek a tagadÃ¡sa lehetetlenâ€•, a lehetÃµsÃ©get pedig Ãºgy,
â€žaz, ami nem szÃ¼ksÃ©gszerÃ¼, hogy nem lehetsÃ©gesâ€•. TehÃ¡t, a szÃ¼ksÃ©gszerÃ¼sÃ©get Ã©s
a lehetÃµsÃ©get egymÃ¡s segÃ-tsÃ©gÃ©vel hatÃ¡rozza meg a logika Ã©s e kettÃµ egy Ã¶sszefÃ¼ggÃµ
rendszert kÃ©pez. Azonban az, hogy a szemÃ©ly metafizikai (egysÃ©gelvÃ¼) fejlÃµdÃ©se egyszerre
lehetÃµsÃ©g Ã©s szÃ¼ksÃ©gszerÃ¼sÃ©g, Ãºgy kell Ã©rteni, hogy bÃ¡r nyitva Ã¡ll a szemÃ©ly
szÃ¡mÃ¡ra a fejlÃµdÃ©s lehetÃµsÃ©ge, nem biztos, hogy a szemÃ©ly fel is hasznÃ¡lja ezt a
lehetÃµsÃ©get. A szÃ¼ksÃ©gszerÃ¼sÃ©g pedig arra vonatkozik, hogy bÃ¡r elmulaszthatja a szemÃ©ly a
fejlÃµdÃ©st, de Ã-gy nem is jut el egysÃ©ges Ã¡llapotokig, folyamatokig. A metafizikai fejlÃµdÃ©s
tudatos odafordulÃ¡st igÃ©nyel, Ã¶nismeretet, szemÃ©lyes feladatismeretet Ã©s a feladatok konkrÃ©t
felvÃ¡llalÃ¡sÃ¡t, az azoknak valÃ³ eleget-tÃ©telt. Elmulasztani lehet ugyan, de akkor indokolatlan a â€žnagy
beteljesÃ¼lÃ©sreâ€• vÃ¡rni, mint ahogyan fÃ¶lÃ¶sleges az is, hogy a boldogsÃ¡got mÃ¡s mÃ³dszerekkel
csikarja ki valaki.
Az egysÃ©gre valÃ³ nyitottsÃ¡g az elsÃµ lÃ©pÃ©s a szemÃ©lyes fejlÃµdÃ©s
ÃºtjÃ¡n. A mÃ¡sodik az, hogy legyen egy konkrÃ©tabb gyakorlati ÃºtmutatÃ¡s. Ezt teszi lehetÃµvÃ© a
szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³p Ã©rtelmezÃ©se. A harmadik lÃ©pÃ©s a teendÃµk megtervezÃ©se Ã©s
megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa. Ez utÃ³bbi kimondottan a szemÃ©ly feladata, szabadsÃ¡ga, lehetÃµsÃ©ge Ã©s
â€žszÃ¼ksÃ©gszerÃ¼sÃ©ge.â€• Ahhoz, hogy az ember egysÃ©gbe kerÃ¼lhessen, vagyis, hogy igazi
fejlÃµdÃ©st valÃ³sÃ-tson meg, alaposan ismerni kell a szemÃ©lyes Ã©letfeladatokat. Amikor ez megvan
tervet kell kÃ©szÃ-teni (Ã©lettervet) Ã©s a tervnek megfelelÃµen meg kell tenni a konkrÃ©t
lÃ©pÃ©seket. BÃ¡r sokan Ã¡llÃ-thatjÃ¡k magukrÃ³l, hogy Ãµk teljesen tisztÃ¡ban vannak feladataikkal, a
metafizikai (Ã©s asztrolÃ³giai) tapasztalat egyÃ¡ltalÃ¡n nem ezt igazolja, inkÃ¡bb az ellenkezÃµjÃ©t. Az a
tÃ©ny, hogy valaki jÃ³l ismeri egy adott tevÃ©kenysÃ©g-terÃ¼lettel kapcsolatosan a rÃ¡ hÃ¡rulÃ³
feladatokat, egyÃ¡ltalÃ¡n nem jelenti azt, hogy ismeri a szemÃ©lyes Ã©letfeladatait. Ugyanis nem csak az a
baj, hogy az ember valamely paradigmÃ¡ba ragad (amelyekrÃµl volt szÃ³ korÃ¡bban), hanem az is, hogy az
illetÃµ ember eltÃ©r eredeti, szemÃ©lyes feladatkÃ¶rÃ©tÃµl. Ã•gy Ã©lete nagy rÃ©szÃ©ben
tulajdonkÃ©ppen sajÃ¡t maga ellen dolgozik, mÃ©g akkor is, ha tÃ¶rekvÃ©seit lÃ¡tszÃ³lagos sikerek,
eredmÃ©nyek koronÃ¡zzÃ¡k meg. Ugyanez a helyzet az Ã¶nismerettel. Sokan Ã¡llÃ-thatjÃ¡k, â€žhogy
ugyan mÃ¡r, hagyjÃ¡k Ãµt az Ã¶nismerettel, nagyon jÃ³l Ã©s pontosan ismeri sajÃ¡t magÃ¡t, nincs
szÃ¼ksÃ©ge ezt illetÃµ informÃ¡ciÃ³kraâ€•. Igen. Ismeri, esetleg szemÃ©lyisÃ©ge felszÃ-nesebb
rÃ©tegeit, azokat, amelyek kÃ¶zelebb Ã¡llnak mindennapi tudatossÃ¡gÃ¡hoz Ã©s paradigmÃ¡jÃ¡hoz.
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Passzol is szÃ¡mÃ¡ra minden olyan visszajelzÃ©s, amely egybehangzik felszÃ-nes Ã¶nismeretÃ©vel, a
problÃ©ma csak ott kezdÃµdik el, amikor olyan visszajelzÃ©ssel szembesÃ¼l mindennapjai sorÃ¡n, ami
mÃ¡r eltÃ©r attÃ³l, ahogyan Ãµ addig magÃ¡t ismerte. Ilyenkor kÃ¶nnyen kiderÃ¼lhet(ne), hogy esetleg
pontosan az ellentÃ©te az igaz annak, ahogyan Ãµ magÃ¡t addig ismerte. De â€žkitartÃ³â€• is tud lenni az
ember, nehogy kiderÃ¼ljÃ¶n, hogy Ã¶nismereti (vagy egyÃ©b) szinten tÃ©vedett. Ilyenkor kezdÃµdik el a
magyarÃ¡zkodÃ¡s, az Ã¶nigazolÃ¡s, nem egy esetben a hÃ¡borÃºskodÃ¡s (ami nem tÃ©vesztendÃµ Ã¶ssze
a harccal).
A metafizikai fejlÃµdÃ©s olyan lehetÃµsÃ©ge az embernek, amely, mint mÃ¡r Ã-rtam
szÃ¼ksÃ©gszerÃ¼sÃ©g is. Lehetetlen egysÃ©gben maradni Ãºgy, hogy kÃ¶zben az ember nem fejlÃµdik,
vagyis szellemi Ã©rtelemben vÃ©ve nem mozog, nem vÃ¡ltozik. EzÃ©rt szÃ¼ksÃ©gszerÃ¼ a metafizikai
fejlÃµdÃ©s. Ez annyit jelent, hogy az ember megismeri, megfogalmazza szemÃ©lyes Ã©letfeladatait, tudva
azt, hogy ezek az igazi kulcsok az egysÃ©g megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡hoz. Egy-egy feladat, tovÃ¡bbi, mÃ¡s, a
mÃ¡r megszokott Ã©rtelemben hasznÃ¡lt fejlÃµdÃ©si folyamatot is szÃ¼ksÃ©gessÃ© tesz, Ã-gy a
szemÃ©ly fejlÃµdik tudÃ¡sban, tapasztalatban is. EllenkezÃµ esetben az ember â€žlemaradâ€• az
egysÃ©grÃµl, mÃ©g abban az extrÃ©m vÃ©gletben is, ha netÃ¡n egysÃ©gelvÃ¼en fogta fel az Ã©letet, a
vilÃ¡got, de szemÃ©lyes Ã©letfeladatait elhanyagolta. BÃ¡r megtette az elsÃµ lÃ©pÃ©st, de meg is ragadt
azon a szinten. A teljes fejlÃµdÃ©si folyamat ugyanis hÃ¡rom fÃµ lÃ©pÃ©sbÃµl Ã¡ll. A metafizikai
szemlÃ©let (egysÃ©gtudat, egysÃ©glÃ¡tÃ¡s), a szemÃ©lyes feladatismeret (szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³p)
Ã©s a konkrÃ©t terv, a konkrÃ©t lÃ©pÃ©sekkel egyÃ¼tt (egybevÃ©ve tehÃ¡t a konkrÃ©t tervezÃ©st
Ã©s annak megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡t).
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