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DÃ©nes Albert

A jelen tanulmÃ¡ny eredetileg mÃ¡s cÃ-mmel fogalmazÃ³dott meg Ã©s a 2008.-as metafizikai tÃ¡bor
elÃµadÃ¡saira kÃ©szÃ¼lt. SorsalakÃ-tÃ¡s cÃ-met viselte Ã©s valahol azon a ponton igyekezett
tovÃ¡bbmenni, amellyel Hamvas is foglalkozott, de a kÃ©rdÃ©st fennhagyta egy olyan
megÃ¡llapodÃ¡s-szerÃ»sÃ©ggel, hogy technikÃ¡t mindenki maga csinÃ¡l. MÃ¡rmint sorsalakÃ-tÃ³
technikÃ¡t. Igaz az, hogy nem lehet olyan technikai receptet kÃ©szÃ-teni, amely az Ã¡ltalÃ¡nossÃ¡g minden
kritÃ©riumÃ¡val bÃ-r, vagyis ugyan akÃ¡r bÃ-rhatna az Ã¡ltalÃ¡nossÃ¡g minden kritÃ©riumÃ¡val is, csak
Ã©ppen hasznÃ¡lhatatlan lenne mindenki szÃ¡mÃ¡ra.
Mindez nem zÃ¡rja ki, hogy vannak olyan egyetemleges vonÃ¡sok, mondjuk, tÃ¶rvÃ©nyszerÃ»sÃ©gek,
amelyeket bÃ¡rkinek figyelembe kell venni, ha sorsalakÃ-tÃ³ mÃ»veletet akar vÃ©grehajtani. Ezeket a
tÃ¶rvÃ©nyszerÃ»sÃ©geket kutattam Ã©s kutatom, termÃ©szetesen bevonva a kutatÃ³munkÃ¡ba az
asztrolÃ³gia Ã¡ltal nyÃºjtott Ã©rtelmezÃ©si lehetÃµsÃ©geket is. Vannak azonban olyan metafizikai
feltÃ©telek, olyan szellemi kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek, amelyeket mÃ¡r egy asztrolÃ³giai Ã©rtelmezÃ©s elÃµtt
tisztÃ¡zni kell, Ã©ppen azÃ©rt, hogy a horoszkÃ³p nyÃºjtotta szimbÃ³lumvilÃ¡g alapjÃ¡n mÃ©rvadÃ³,
helytÃ¡llÃ³, Ã©rvÃ©nyes, hiteles, igaz felismerÃ©seket tudjunk tenni.
TanulmÃ¡nyom elÃµfeltevÃ©se az, hogy a sors alakÃ-thatÃ³, mÃ©g helyesebben szÃ³lva pedig az, hogy
a sors Ãºgy alakÃ-thatÃ³, hogy az az egÃ©szsÃ©g, az Ã©rtelem, a harmÃ³nia, a szabadsÃ¡g, az ember igazi
otthona felÃ© vigye az embert. Egy mÃ¡sik elÃµfeltevÃ©sem Ã©les kÃ¼lÃ¶nbsÃ©get tesz folyamat Ã©s
mÃ»velet kÃ¶zÃ¶tt. A mÃ»velet is folyamat, csakhogy tudatos folyamat. EgyszerÃ»en szÃ³lva az, hogy az
ember sorsÃ¡t alakÃ-tani tudja, ahhoz sajÃ¡tos mÃ»veleti beÃ¡llÃ-tÃ³dÃ¡sra van szÃ¼ksÃ©g. Folyamatok
milliÃ³i jÃ¡tszÃ³dnak le bennÃ¼nk Ã©s kÃ¶rÃ¼lÃ¶ttÃ¼nk, mindegyik a maga termÃ©szete, a maga
tÃ¶rvÃ©nyszerÃ»sÃ©ge szerint, egy rÃ©szÃ¼ket ismerÃ¼nk, mÃ¡s rÃ©szÃ¼krÃµl tudomÃ¡sunk sincs.
Csak halljuk olykor-olykor, hogy mÃ©g ilyen s meg ilyen dolgok, jelensÃ©gek is lÃ©teznek... Ezek a
folyamatok a maguk Ã¶sszessÃ©gÃ©ben szervesen beletartoznak lÃ©tezÃ©sÃ¼nkbe, Ã©letÃ¼nkbe,
sorsunkba, valÃ³sÃ¡gunkba. A sorsalakÃ-tÃ¡s lehetÃµsÃ©ge mÃ©gsem itt gyÃ¶kerezik.
A sorsalakÃ-tÃ¡s gyÃ¶kere speciÃ¡lis metafizikai kvalitÃ¡sban talÃ¡lhatÃ³, amelyet, remÃ©lem, a
tanulmÃ¡ny sorÃ¡n sikerÃ¼l majd az Ã©rthetÃµsÃ©g kÃ¶rÃ©be hoznom.
EgyszerÃ»en felmerÃ¼l a kÃ©rdÃ©s..., miÃ©rt kell a sorsot alakÃ-tani Ã©s fÃµleg speciÃ¡lisnak
nevezett metafizikai alapon...?,...miÃ©rt nem jÃ³, ahogy van...?, ...nem-e az a telhetetlensÃ©g
vezeti az egÃ©szet, amit Hamvas szÃ©gyentelen Ã©letÃ©hsÃ©gnek nevez...?
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Nem. MÃ¡srÃ³l van szÃ³. Ami a sorsalakÃ-tÃ¡s mÃ»velete mÃ¶gÃ¶tt hÃºzodik, amit mi Ã-gy
nevezhetÃ¼nk, az mÃ¶gÃ¶tt tulajdonkÃ©ppen sajÃ¡t magunk alkulÃ¡sÃ¡rÃ³l, alakÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l van szÃ³.
Ã–nmagunk alakÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l igazi Ã¶nvalÃ³nk irÃ¡nyÃ¡ban, igazi sajÃ¡tmagunk megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa felÃ©.
Hogy miÃ©rt gondolom, hogy mÃ¡r eleve nem vagyunk sajÃ¡t magunk, igazi Ã¶nvalÃ³nk azonossÃ¡gÃ¡ban
Ã©lÃµk, Ã©s hogy miÃ©rt tartom tudatos mÃ»velet kÃ©rdÃ©sÃ©nek, hogy azokkÃ¡ vÃ¡lhassunk, s ez
szerint Ã©lhessÃ¼nk, arra megvannak a nyomÃ³s metafizikai okaim Ã©s Ã©rveim.
Ha egy olyan meghatÃ¡rozÃ¡st teszek, hogy a sors nem mÃ¡s, mint az Ã¡ltalunk megÃ©lt valÃ³sÃ¡g
milyensÃ©ge, akkor joggal Ã©rezhetjÃ¼k, hogy nem sokra juthatunk, de ha azt mondom, hogy a sors a
lÃ©tegÃ©szhez valÃ³ viszonyt jelenti, mÃ¡ris metafizikai tÃ¡vlatokat nyÃ-t meg. KÃ©t definÃ-ciÃ³. Az
egyik egy racionalisztikusabb, a mÃ¡sik az egyetemessÃ©g igÃ©nyÃ©vel lÃ©p fel. Az elsÃµ
meghatÃ¡rozÃ¡s is tÃ¶bb problÃ©mÃ¡t Ã©s komplexitÃ¡st jelenÃ-t meg, mint ahogyan az elsÃµ lÃ¡tÃ¡sra
tÃ»nik. Az egÃ©sz racionÃ¡lis gondolkodÃ¡s struktÃºrÃ¡jÃ¡t magÃ¡n viseli, mint bÃ©lyeget, mert a
meghatÃ¡rozÃ¡s belsÃµ Ã©s viszonylatbeli elemzÃ©se sorÃ¡n elÃµkerÃ¼lnek az objektivitÃ¡s, a
szubjektivitÃ¡s, a kÃ¼lsÃµ Ã©s a belsÃµ fogalmai kÃ¶rÃ¼li problÃ©mÃ¡k Ã©s vitÃ¡k, nÃ©zetek Ã©s
hitek, Ã¡llÃ¡sfoglalÃ¡sok Ã©s elkÃ¶telezÃµdÃ©sek. Most ettÃµl szÃ-vesen tekintek el s bizton hiszem,
hogy a kedves olvasÃ³ sem kÃ-vÃ¡ncsi jÃ³ nÃ©hÃ¡ny oldalnyi logiko-struktutÃ¡lis Ã©s szemantikai,
valamint metafizikai elemzÃ©sre. Ilyesmit vÃ©geztem nemrÃ©g a valÃ³sÃ¡g fogalma kapcsÃ¡n Ã©s
amennyire jutni tudtam, legalÃ¡bb annyi vÃ¡laszra vÃ¡rÃ³ kÃ©rdÃ©s keletkezett. InkÃ¡bb a mÃ¡sodik
meghatÃ¡rozÃ¡s mentÃ©n tartom tanÃ¡csosnak ezÃºttal elindulni, miszerint a sors a lÃ©tezÃ©s
egÃ©szÃ©hez valÃ³ viszonyunkat jelenti. Ez tisztÃ¡n metafizikai meghatÃ¡rozÃ¡s Ã©s eltekint a fogalmi
gondolkozÃ¡sbÃ³l felfejtehetÃµ problÃ©mÃ¡k fÃ¡radtsÃ¡gos feltÃ©rkÃ©pezÃ©sÃ©tÃµl. Ez a
meghatÃ¡rozÃ¡s a kÃ¶zelbe hozza az asztrolÃ³giÃ¡t is.
MielÃµtt Ã©rintenÃ©m az asztrolÃ³giai vonatkozÃ¡sokat, ki kell tÃ©rnem a sors alakÃ-tÃ¡sa, tehÃ¡t
Ã¶nÃ¡talakÃ-tÃ¡sunk Ã©s a szellemi hagyomÃ¡nyok viszonylatÃ¡ra. Ez a viszony egy
egybecsengÃ©skÃ©nt foghatÃ³ fel. Nem Ã-gy bizonyos hagyomÃ¡ny-Ã©rtelmezÃ©sek esetÃ©ben,
amelyekkel nemhogy nem cseng egybe, hanem egyenesen ellentmondÃ¡sba kerÃ¼l. KÃ©t ilyen
hagyomÃ¡nyÃ©rtelmezÃ©st emlÃ-tenÃ©k meg Ã©s elÃµrebocsÃ¡tom azt is, hogy bizonyos Ã©rtelemben
elfogadhatÃ³ az Ã¡ltaluk nyÃºjtott Ã©rtelmezÃ©s, de azt a bizonyos Ã©rtelmet jÃ³l meg kell alapozni, hogy
a rÃ¡Ã©pÃ-tett Ã¡llÃ-tÃ¡sok megÃ¡lljÃ¡k helyÃ¼ket. Egyik a csak lÃ¡tÃ³, a csak szemlÃ©lÃµ, de be nem
avatkozÃ³ alapÃ¡llÃ¡s, amely- hacsak nem az elÃµbb emlÃ-tett, jÃ³l megalapozott Ã©rtelemben vesszÃ¼kvalÃ³jÃ¡ban mÃ©g csak Ã¶ngyilkossÃ¡g sem tud lenni, mert lehetetlen Ã¡llÃ-tÃ¡s. De tegyÃ¼k fel, hogy
lehetsÃ©ges ilyen magatartÃ¡s s akkor kÃ©rdezzÃ¼k meg, hogy a hiteles metafizikai antropolÃ³giÃ¡kban,
hagyomÃ¡nyokban miÃ©rt is vannak benne a pakliban a cselekvÃµerÃµk Ã©ppen olyan sÃºllyal, mint az
Ãºgynevezett megismerÃµi, csak lÃ¡tÃ³i-tanui erÃµk. KÃ©rdezzÃ¼k meg azt is, hogy a lÃ¡tÃ¡s mÃ¡r nem-e
aktÃ-v szellemi mozgÃ¡s, vagyis nem-e mÃ¡r tett, vagyis beavatkozÃ¡s a javÃ¡bÃ³l. Ha nem, akkor micsoda.
Aki bevennÃ© ezt a nemcselekvÃ©sre biztatÃ³, csak szemlÃ©lÃµ, valÃ³jÃ¡ban Ã¶nbÃ©nÃ-tÃ³
Ã¡llÃ¡sfoglalÃ¡st, ami mellett semmikÃ©pp sem tudna kiÃ¡llni, de ha mÃ©g is, akkor kÃ©rdezzÃ¼k azt is
meg, hogy milyen szellemre lenne szÃ¼ksÃ©ge ahhoz, hogy egÃ©sz vÃ¡llalkozÃ¡sa ne csupÃ¡n a tompa
tudomÃ¡sul-vevÃµ tudatba temetkezzÃ©k. Hogy kissÃ© misztifikÃ¡ljak, mÃ©g a legmagasabbrendÃ»
logosz-angyalok intelligenciÃ¡ja sem Ã©rnÃ© utol azt a szellemet, amely ilyen Ã¶n-ellehetetlenÃ-tÃ©st ki
tudna bÃ-rni. LogikÃ¡tlansÃ¡g, Ã©rtelmetlensÃ©g. Az ember a cselekvÃµerÃµit nem vÃ©letlenÃ¼l kapta.
VisszaÃ©lni nem szabad velÃ¼k, de nem lehet nem hasznÃ¡lni. A hagyomÃ¡ny megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶zteti
ugyan a cselekvÃµ- Ã©s megismerÃµerÃµket, de ezek egymÃ¡sba minÃµsÃ¼lnek, egyik a mÃ¡sik
nÃ©lkÃ¼l nincs.
A mÃ¡sik problÃ©ma a hagyomÃ¡nyÃ©rtelmezÃ©sekbÃµl a valamivÃ© vÃ¡lÃ¡s problÃ©mÃ¡ja. Az
egyik Ã©rtelmezÃ©s azt mondja, hogy az embernek nem szabad azt hinnie, hogy valamivÃ© vÃ¡lnia kell.
Azt kell megtalÃ¡lnia, hogy Ãµ a vÃ¡ltozatlan, az egyetemes egy, az atman. Igen. Csakhogy odÃ¡ig van
nÃ©mi problÃ©ma. Mi lesz akkor az egyik leglÃ©nyegesebb metafizikai mÃ»velettel, az
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Ã¡tlÃ©nyegÃ-tÃ©ssel, amit helytelenÃ¼l transzmutÃ¡ciÃ³nak, metamorfÃ³zisnak hÃ-vnak, helyesebben, de
mÃ©g Ã-gy sem tÃ¶kÃ©letesen helytÃ¡llÃ³an pedig transz-szubsztanciÃ¡ciÃ³nak. KÃ©rdÃ©s. Mi lesz.
Megmondom. Az ember Ã-gy megmarad Ã¶nhitegetÃ©sei, Ã³vatosan a szÃµnyeg alÃ¡ csÃºsztatott hamis
Ã¶ndeterminÃ¡ciÃ³i homlokoncsapott kÃ¡bulatÃ¡ban. Nem lesz semmi mÃ¡s. Ennyi. MÃ»veletre, szellemi
mÃ»veletre van szÃ¼ksÃ©g ahhoz, hogy az ember azzÃ¡ tudjon vÃ¡lni, aki tulajdonkÃ©ppen, a mÃ»velet
pedig mÃ©g akkor is folyamat, ha tudatos folyamat s a folyamatnak van kezdete, vannak fÃ¡zisai, van
terminÃ¡lis rÃ©sze stb., mÃ©g akkor is, ha vannak egyidejÃ»leg megvalÃ³sulÃ³ folyamatok is. Valahonnan
indul, valahovÃ¡ Ã©r. Valamilyen volt Ã©s valamilyennÃ© vÃ¡lik. Mindez az emberben Ã©s az ember
kÃ¼rÃ¼l megy vÃ©gbe, maga az ember lÃ©nyegÃ¼l Ã¡t. TehÃ¡t, van vÃ¡ltozÃ¡s, valamivÃ© vÃ¡lÃ¡s.
EgyÃ©bkÃ©nt mÃ¡s hagyomÃ¡nyÃ©rtelmezÃ©sek az Ã¡llandÃ³ vÃ¡ltozÃ¡sra eskÃ¼sznek. AztÃ¡n,
szÃ¼ksÃ©gszerÃ»vÃ© vÃ¡lik szÃ¡mukra, hogy az abszolÃºtig vitt vÃ¡ltozÃ¡s-eszmÃ©t kontraponÃ¡ljÃ¡k
az Ã¶rÃ¶k vÃ¡ltozatlannal. Hogy mennyivel jobb, mint az elÃµzÃµ verziÃ³, gondolom, mondanom sem kell.
Az is vilÃ¡gos, hogy nem a hagyomÃ¡nnyal van a baj, hanem a nyomÃ¡ba szegÃµdÃµ Ã©rtelmezÃ©si
kÃ-sÃ©rletekkel. A problÃ©ma csak az, hogy sok, a hagyomÃ¡nyok felÃ© nyitottÃ¡ vÃ¡lÃ³ embernek
csalÃ³dnia kell, ha ezeket az Ã©rtelmezÃ©seket kÃ¶veti Ã©s Ã¶sszetÃ©vesztve az Ã©rtelmezÃ©st
magÃ¡val a hagyomÃ¡nnyal, vÃ©gsÃµ soron kiÃ¡brÃ¡ndul abbÃ³l, amely az igazi lehetÃµsÃ©get jelentette
volna szÃ¡mÃ¡ra. AzÃ©rt lÃ¡tom annyira fontosnak, hogy ilyen ellentmondÃ¡sokat rejtÃµ Ã¡llÃ-tÃ¡sokat
kutassak fel Ã©s ha azonnali megoldÃ¡st nem is tudok talÃ¡lni, de legalÃ¡bb el tudjam oszlatni valamelyest
az Ã¶rÃ¶kÃ¶s fÃ©lreÃ©rtettsÃ©gben tengÃµdÃ©s Ã¡ldatlan Ã¡llapotait.
A sorsot az asztrolÃ³giÃ¡ban a Szaturnusszal hozzÃ¡k kapcsolatba, nem vÃ©letlenÃ¼l. Persze
tÃ©vedÃ©s, ha sorskÃ©rdÃ©sek kapcsÃ¡n csak a Szaturnuszt vizsgÃ¡ljuk az Ã©rtelmezÃ©st igÃ©nylÃµ
szemÃ©ly horoszkÃ³pjÃ¡ban. A sors a lÃ©tegÃ©szhez valÃ³ viszony. A lÃ©tegÃ©szhez valÃ³ viszony
csakis a horoszkÃ³p egÃ©szÃ©bÃµl tÃ¡rhatÃ³ fel, vagyis a sors milyensÃ©gÃ©re, alakÃ-thatÃ³sÃ¡gÃ¡ra
vonatkozÃ³ informÃ¡ciÃ³k a horoszkÃ³p egÃ©szÃ©bÃµl nyerhetÃµk, nem csak kizÃ¡rÃ³lag a Szaturnusz
helyzetÃ©bÃµl Ã©s viszonyaibÃ³l. Ã–ntudat, gondolkodÃ¡s, Ã©rtÃ©kÃ-tÃ©let, akarat, Ã©rzelmi Ã©let,
pÃ¡rkapcsolat- mind, mind olyan szavak, amelynek a horoszkÃ³pban pontos megfelelÃ©seik vannak. Mindez
sors-struktÃºrÃ¡t alkot, a szemÃ©ly lÃ©tegÃ©szhez valÃ³ viszonyÃ¡t tÃ©rkÃ©pezi fel, ugyanakkor az
alakÃ-thatÃ³sÃ¡g valÃ³s lehetÃµsÃ©geire mutat rÃ¡. De annak is van Ã©rtelme, hogy miÃ©rt a Szaturnusz
kÃ©pezi az elsÃµdleges sorsanalÃ³giÃ¡t. Azt lehetne mondani, hogy mivel a Szaturnusz a
megszilÃ¡rdÃ-tÃ¡s, a koagulÃ¡ciÃ³ bolygÃ³ja, itt vÃ¡lnak kifejezettÃ©, tÃ©nylegesen
megnyilvÃ¡nultakkÃ¡ azok a sorsÃ¶sszetevÃµk, amelyek mondjuk a NapnÃ¡l, MarsnÃ¡l, JupiternÃ©l nem
voltak ilyen kikerÃ¼lhetetlenÃ¼l egyÃ©rtelmÃ»ek. A magyarÃ¡zat tetszetÃµs, de nem helyes. MÃ¡s
bolygÃ³knÃ¡l is evidens lehet a konkrÃ©t, szilÃ¡rd, egyÃ©rtemÃ» alakot Ã¶ltÃ©s s ennek a metafizikai
halmazÃ¡llapotnak konkrÃ©t tÃ©nykÃ©nt valÃ³ jelenlÃ©te. A gondolkodÃ¡snak is van ilyesmi, az
akaratnak is stb., stb. A sÃºly az, ami a SzaturnusznÃ¡l a sorskarakter lÃ©tbevÃ¡gÃ³ komolysÃ¡gÃ¡t adja,
nem a koagulÃ¡ciÃ³. TermÃ©szetesen a koagulÃ¡ciÃ³ sem mellÃµzhetÃµ, de ez tovÃ¡bbi olyan
kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyt fejez ki, mint amilyen a Szaturnusz hatÃ¡r-analÃ³giÃ¡ja, kÃ¼szÃ¶b-analÃ³giÃ¡ja.
KoagulÃ¡ciÃ³val, hatÃ¡rral, kÃ¶szÃ¶bbel a Szaturnusz analÃ³giÃ¡ban van, de a metafizikai sÃºlyt, ami a
lÃ©tbevÃ¡gÃ³ komolysÃ¡got testesÃ-ti meg, Ã¶nnÃ¶n magÃ¡ban Ãºgy hordozza e bolygÃ³, mint a Nap a
fÃ©nyt. TehÃ¡t a sors komolysÃ¡ga itt Ã©rezhetÃµ, Ã©rthetÃµ a leginkÃ¡bb, ezÃ©rt az, hogy a
Szaturnuszt a sors elsÃµdleges analÃ³giÃ¡jÃ¡nak tekintsÃ¼k, elfogadhatÃ³. A sors lÃ©tegÃ©szhez valÃ³
szemÃ©lyes viszonyunkat jelenti. Hogy mennyire valÃ³sÃ-tjuk Ã¡t Ã¶nmagunkat a lÃ©tegÃ©szben
egÃ©szkÃ©nt valÃ³ lÃ©tezÃ©s valÃ³sÃ¡gÃ¡ba, az azon Ã¡ll, hogy a sorskÃ©nt megragadhatÃ³
problÃ©mÃ¡inkat mikÃ©ppen tudjuk megoldani, feloldani. LÃ©tezÃ©sÃ¼nkrÃµl, lÃ©tezÃ©sÃ¼nk
egÃ©szkÃ©nt lÃ©tezni tudÃ¡sÃ¡rÃ³l van szÃ³. EzÃ©rt van sÃºlya e kÃ©rdÃ©snek Ã©s ezÃ©rt lehet
legkÃ¶zelebbi analÃ³giÃ¡nak tekinteni a Szaturnuszt a sors vonatkozÃ¡sÃ¡ban. MÃ©gegyszer, azonban, a
sorsot csak a Szaturnusszal azonosÃ-tani, tÃ©vedÃ©s.
De mi a helyzet akkor, amikor a horoszkÃ³p segÃ-tsÃ©gÃ©vel sikerÃ¼l egy Ã¶nismereti Ã©s
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lehetÃµsÃ©gbeli tÃ©rkÃ©pet felvÃ¡zolni. Mert a mÃ»velet, mÃ¡rmint a sorsalakÃ-tÃ³ mÃ»velet mÃ©g
ezutÃ¡n kÃ¶vetkezik. Mi az az egyetemlegesen Ã©rvÃ©nyes, amely mindenkire vonatkozik. Tervet kell
kÃ©szÃ-teni. Gondolkozni kell, meg kell tanulni lÃ¡tni , Ã¶nÃ¡llÃ³an, de mindigis az aktÃ-v Ã©s intenzÃ-v
tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ³ ember beÃ¡llÃ-tottsÃ¡gÃ¡val. ElÃµ kell kÃ©szÃ-teni alaposan a mÃ»veletet. A mÃ»velet
tÃ¡rgya, konkrÃ©t cÃ©lja szerint eltÃ©rÃµ, szemÃ©ly szerint vÃ¡ltozÃ³. PÃ©ldÃ¡ul, lehet a
pÃ¡lyavÃ¡ltÃ¡s, vagyis az a metafizikailag megalapozott szÃ¡ndÃ©ka valakinek, hogy pÃ¡lyÃ¡t vÃ¡lt,
vagyis felhagy azzal, amit eddig csinÃ¡lt Ã©s egy mÃ¡s tevÃ©kenysÃ©gkÃ¶rben kezd mozogni.
KÃ©rdezhetnÃ©nk, hogy ilyesmihez miÃ©rt kell metafizika. HÃ¡t bizony, ahol ennek sÃºlya, az egÃ©sz
szemÃ©lyt Ã©rintÃµ sorskaraktere van, ott szÃ¼ksÃ©g van metafizikÃ¡ra Ã©s az asztrolÃ³gia
segÃ-tsÃ©gÃ©re. MÃ¡srÃ©szt ez csak egy pÃ©lda volt, mÃ©ghozzÃ¡ olyan tÃ-pusÃº, amikor valaki akar
valamit, de lehetnek olyan problÃ©mÃ¡k, ahol nem az akarati, nem az elhatÃ¡rozÃ¡sbeli jelleg van jelen,
hanem egÃ©szen mÃ¡s, sokkal bonyolultabb, Ã¶sszetettebb tartalmak mentÃ©n fogalmazhatÃ³ meg a
problÃ©ma s itt mÃ¡r egyÃ©rtelmÃ», hogy metafizikai tudÃ¡s nÃ©lkÃ¼l mÃ©g a kÃ©rdÃ©st sem lehet
helyesen feltenni.
A mÃ»veletet elÃµ kell kÃ©szÃ-teni. Ez az elÃµkÃ©szÃ-tÃ©s, ez a preparÃ¡ciÃ³ egy szeparÃ¡ciÃ³val
szervesen kapcsolÃ³dÃ³ mÃ»veleti elÃµkÃ©szÃ-tÃ©s, amit mÃ¡r tulajdonkÃ©ppen lehet magÃ¡nak a
mÃ»velet rÃ©szÃ©nek is tekinteni. A szeparÃ¡ciÃ³ megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÃ©st jelent. Magyarul azt, hogy az
ember amit eddig Ã¶sszemosott a kÃ©pzeletÃ©ben, a gondolkodÃ¡sÃ¡ban, a
tapasztalat-Ã©rtelmezÃ©seiben, azt kezi szÃ©pen rendezni, az egymÃ¡shoz nem tartozÃ³, vagyis az
egymÃ¡stÃ³l kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ elemeket a helyÃ¼kre rakni. A hagyomÃ¡nyÃ©rtelmezÃ©sek egy tovÃ¡bbi
tÃ©vedÃ©se az elÃµbb emlÃ-tett kettÃµ mellett az is, hogy olykor azt sugalljÃ¡k, hogy az ember amikor
szellemi Ãºtra tÃ©r, akkor mÃ¡ris a nagy harmÃ³niÃ¡ban, az egyetemes rendben talÃ¡lja magÃ¡t,
megÃ¡ldottan a realizÃ¡lÃ³erÃµkkel, boldogan, Ã¼dvÃ¶zÃ¼lten, megszabadultan, amolyan
karmamentesÃ-tett Ã¡llapotban. Ezzel ellenkezÃµleg, a szellemi Ãºtra tÃ©rÃ©s mÃ¡r eleve kemÃ©ny
megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÃ©si prÃ³bÃ¡kra teszi az embert, Ã©ppen annak eldÃ¶ntÃ©sÃ©ben hogy mi is
szellemi, mi nem, mi Ãºt, mi tÃ©vÃºt. Vagyis az elÃµkÃ©szÃ-tÃ©s centrÃ¡lis mÃ»velete a szeparÃ¡ciÃ³,
egy Ã¡llandÃ³an szeparÃ¡lÃ³ preparÃ¡ciÃ³rÃ³l van szÃ³. Meg kell tudni, hogy adott helyzetben mit lehet
tenni, annak fel kell tÃ©rkÃ©pezni minden vonatkozÃ¡sÃ¡t. KemÃ©ny logikai, szellemi, mentÃ¡lis, tudati,
magatartÃ¡sbeli, Ã©rzelmi-Ã©rzÃ¼leti, vagyis hangoltsÃ¡gbeli munkÃ¡t kÃ¶vetel mindez az embertÃµl,
Ã©s nem Ã¡rt ha minden felmerÃ¼lÃµ esemÃ©nynek, helyzetnek, dolognak, kÃ¶rÃ¼lmÃ©nynek alaposan
utÃ¡nanÃ©z ilyenkor az ember. Sokan hangoztatjÃ¡k azt, hogy lÃ©nyeglÃ¡tÃ¡sra kell szert tenni. Igen. De
itt is van egy differencia. LÃ©nyegi kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g-lÃ¡tÃ¡sra is szert kell tenni. Eddig egynemÃ»kÃ©nt
lÃ¡tott helyzetekben, kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyekben lÃ©nyegi differenciÃ¡k tÃ¡rulkozhatnak fel, olyanok, amelyek
esetleg egy-egy problÃ©ma megoldÃ¡si kulcsÃ¡t jelenthetik.
A sorsalakÃ-tÃ¡s reintegrÃ¡ciÃ³s mÃ»velet. KÃ¡r azon vitatkozni, hogy valaha is volt-e integrÃ¡lt az
ember, csak dezintegrÃ¡lÃ³dott Ã©s ezÃ©rt a feladat a reintegrÃ¡ciÃ³, vagy hogy most fejlÃµdÃ¶tt
megteremtettsÃ©ge Ã³ta olyan fokra, hogy integrÃ¡ciÃ³s kÃ©rdÃ©seken gondolkozzÃ©k. MindkÃ©t
megkÃ¶zelÃ-tÃ©snek vannak Ã©rvei. TehÃ¡t, nem kell azon elakadni, hogy integrÃ¡ciÃ³rÃ³l, vagy
reintegrÃ¡ciÃ³rÃ³l van-e szÃ³. A lÃ©nyeg egy. A lÃ©tegÃ©szrÃµl van szÃ³. A lÃ©tegÃ©szben valÃ³
egÃ©szkÃ©nt lÃ©tezÃ©sÃ¼nk megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l. MiÃ©rt is? Most talÃ¡n nem egÃ©sz az ember...?
IsmÃ©t egy sÃºlyos metafizikai kÃ©rdÃ©s. Az ember egÃ©sz s a lÃ©t is egÃ©sz, de valami elvÃ¡lasztja
attÃ³l, hogy igazi Ã¶nmagÃ¡t valÃ³sÃ-tsa meg. Hamvas Ã-r a rÃ©szleges eltÃ¡rgyiasÃ-tÃ¡srÃ³l, a
partialobjektivÃ¡ciÃ³rÃ³l, mint tÃ¶rt lÃ©tezÃ©sÃ¼nk egyik olyan okÃ¡rÃ³l, amit nap, mint nap mi magunk
kÃ¶vetÃ¼nk el, amikor a rÃ©szt azonosÃ-tjuk az egÃ©sszel. UgyanÃ-gy beszÃ©lhetÃ¼nk a
partial-identifikÃ¡ciÃ³rÃ³l, amely minden esetben egyben pseudo-identifikÃ¡ciÃ³ is, hiszen itt arrÃ³l van
szÃ³, hogy az ember Ã¡llandÃ³an azonosÃ-tja magÃ¡t ezzel-azzal, mindenfÃ©lÃ©vel, ami valÃ³jÃ¡ban nem
Ãµ, gondolattal, helyzettel, Ã©rzelemmel stb. stb.
Azt tudjuk, hogy a reintegrÃ¡ciÃ³ mindig hÃ¡rom kÃ¶rben mozog- ontolÃ³giai, logikai Ã©s morÃ¡lis
Page 4/5
Created by HTML2PDF / FPDF

A tennitudás elõkészítése
http://www.asztrologia.ro/

kÃ¶rben. De hogyan jÃ¶n be ide a sorsalakÃ-tÃ¡s? Ha mÃ»veleti hierarchiÃ¡ban nÃ©zem a dolgot, a
sorsalakÃ-tÃ¡s, mint mÃ»velet nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen mÃ»velet a reintegrÃ¡ciÃ³ban. SorsalakÃ-tÃ¡s
nÃ©lkÃ¼l, ami a sorsban feltÃ¡rulkozÃ³ problÃ©mÃ¡k feloldÃ¡sÃ¡t is jelenti, reintegrÃ¡ciÃ³t
megvalÃ³sÃ-tani nem lehet. A sorsalakÃ-tÃ¡s alÃ¡rendelÃµdik a reintegrÃ¡ciÃ³nak. Ez azt is jelenti, hogy
hiÃ¡ba akarok olyan sorstechnikai fogÃ¡sokat alkalmazni-mert ilyenek is vannak-, amelyek nem a
reintegrÃ¡ciÃ³t szolgÃ¡ljÃ¡k.
A tanulmÃ¡ny elejÃ©n is, de mÃ¡r a cÃ-mmel is a tenni-tudÃ¡s elÃµkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t Ã-gÃ©rtem.
VÃ©gsÃµ soron inkÃ¡bb Ã-rtam egyet s mÃ¡st a tenni-tudÃ¡s elÃµkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©rÃµl, metafizikai,
szellemi megalapozÃ¡sÃ¡rÃ³l. Sok minden kimaradt, pl. az imaginÃ¡ciÃ³rÃ³l valÃ³ rÃ©szletesebb
vizsgÃ¡lÃ³dÃ¡s, vagy a tudattal kapcsolatos metafizikai megfontolÃ¡sok. MÃ©gis Ãºgy Ã©rzem, hogy
legalÃ¡bb sikerÃ¼lt megfelelÃµen tematizÃ¡lnom egy metafizikai kutatÃ¡si irÃ¡nyt. Persze, ez csak egy
Ã-rÃ¡somra vonatkozÃ³ visszahajlÃ³ Ã©rzÃ©s, semmi tÃ¶bb. A tovÃ¡bbkutatÃ¡s valÃ³sÃ¡gÃ¡nak
valÃ³sÃ¡gossÃ¡ga alapozhatja csak meg e tevÃ©kenysÃ©g Ã©rtÃ©kÃ©t, Ã©rtelmÃ©t, erejÃ©t. Ã•me,
mÃ©g egy egyetemleges tÃ©nyezÃµ, amely fÃ¼ggetlenÃ¼l a szemÃ©lyes eltÃ©rÃ©sektÃµl mindig
Ã©rvÃ©nyes, ha valaki metafizikai mÃ»veletet akar megvalÃ³sÃ-tani.
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