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DÃ©nes Albert ValÃ³sÃ¡g Ã©s teremtÃ©s annyira Ã¶sszetartozik, hogy hajlamosak vagyunk csak a
teremtett valÃ³sÃ¡got tekinteni az egyetlen valÃ³sÃ¡gnak. LegalÃ¡bbis a â€œjÃ³zan Ã©szâ€• Ã-gy diktÃ¡lja,
hogy a szÃ¡munkra adott, a teremtett, az elÃµttÃ¼nk Ã¡llÃ³ valÃ³sÃ¡got â€œfixÃ¡ltanâ€• teljes
valÃ³sÃ¡gnak fogjuk fel.
Hogy ezt a fixÃ¡lt, rÃ¶gzÃ-tett valÃ³sÃ¡got is csak tÃ¶redÃ©kes rÃ©szleteiben vagyunk kÃ©pesek
jÃ³l-rosszul tanulmÃ¡nyozni, az leginkÃ¡bb komikusan objektivizÃ¡lÃ³ magatartÃ¡sunkbÃ³l ered, hogy ne
mondjak szemlÃ©letet. Amikor a modern gondolkodÃ¡s â€œÃ©lvonalaâ€• oda jutott, hogy kijelenthette:
vÃ©gre sikerÃ¼lt a gondolkodÃ¡st megtisztÃ-tania a metafizika gomolygÃ³ kÃ¶dÃ©tÃµl, akkor mÃ¡r az is
bekÃ¶vetkezett, amire azt szoktÃ¡k mondani, hogy a fÃ¼rdÃµvÃ-zzel egyÃ¼tt a gyermeket is kiÃ¶ntik.
Hajlamosak vagyunk nehezen Ã©szrevenni azt az egyszerÃ¼ tÃ©nyt, hogy a most szÃ¡munkra adott
valÃ³sÃ¡g is elÃµÃ¡llt valamikor valahonnan, valahogyan Ã©s hogy folyamatosan Ãºj Ã¡llapotok,
kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek, helyzetek, esemÃ©nyek, dolgok jelennek meg. Arra most nem tÃ©rek ki, hogy mit
Ã©rtek az â€œÃ¡llapotâ€•, a â€œkÃ¶rÃ¼lmÃ©nyâ€•, a â€œhelyzetâ€•, az â€œesemÃ©nyâ€• szavakon,
csupÃ¡n annyit jegyzek meg, hogy kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ metafizikai jelentÃ©seket hordoznak, mÃ©g akkor is,
ha egy â€œlazÃ¡bbâ€• szÃ¶vegben Ãºgynevezett szÃ-nonÃ-mikus kapcsolatba hozhatjuk ezeket.
TehÃ¡t, hisszÃ¼k, tudjuk, lÃ¡tjuk, tapasztaljuk, hogy a valÃ³sÃ¡g- Ãºgymond- teremtÃµdik,
kÃ¶rÃ¼lÃ¶ttÃ¼nk, bennÃ¼nk Ã©s, hogy mi bele vagyunk Ã¡gyazva ebbe a valÃ³sÃ¡gba. Ez Ã-gy is van.
Csakhogy az ember tudomÃ¡sul kell vegye, hogy -ebbÃµl a folyamatbÃ³l Ã¶nmagÃ¡t ki nem vonhatÃ³
mÃ³don,- aktÃ-v/passzÃ-v, tudatos/tudattalan hozzÃ¡Ã¡llÃ¡ssal rÃ©szt vesz a valÃ³sÃ¡g teremtÃ©sÃ©ben.
Jelen Ã-rÃ¡som cÃ©lja, nÃ©hÃ¡ny, a valÃ³sÃ¡gteremtÃ©sre vonatkozÃ³ megfontolÃ¡st tenni. Annak
Ã©rdekÃ©ben, hogy ez minÃ©l mentesebb legyen a pszeudometafizikai kÃ¶d homÃ¡lyÃ¡tÃ³l, igyekszek a
gondolatokat minÃ©l kÃ¶vetkezetesebb, logikusabb formÃ¡ban levezetni.
SzÃ¡ndÃ©kosan egy teljesen rossz Ã©s egyÃ¡ltalÃ¡n nem mÃ©rvadÃ³ pÃ©ldÃ¡t mutatok be, nevezetesen
azt, hogy hogyan teremthetek egy Ã³rÃ¡t. JÃ³l olvastÃ¡k. Egy Ã³rÃ¡t. Mondjuk, egy karÃ³rÃ¡t. Azt fogjuk
megnÃ©zni, hogy hogyan fogom megteremteni az Ã³rÃ¡t. Ã•gÃ©retes, nem? De, legalÃ¡bbis, mint
metafizikai experimentum.
ElÃµbb azonban tisztÃ¡zzunk le nÃ©hÃ¡ny, a teremtÃ©ssel kapcsolatos â€œelmÃ©leti alapelvetâ€•.
Most csak egy metafizikai kijelentÃ©st teszek, kÃ©sÃµbb fÃ©ny fog derÃ¼lni a lÃ©nyegÃ©re.
Az ige a teremtÃµ szÃ³, Ã©s ugyanez az ige, szÃ³, logosz az, amely a maga Ã¡ltali teremtÃ©s Ã©rtelmÃ©t
is megadja.
Erre rÃ©szlegesen egyes gondolkozÃ³k is rÃ¡jÃ¶ttek, azÃ©rt fektetnek olyan nagy hangsÃºly a szÃ³
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logikai, szemantikai, pragmatikai aspektusaira. Ezt mind Ãºgy teszik, mintha csakis a helyes megismerÃ©s
Ã©rdekÃ©ben,-beleÃ©rtve a kommunikÃ¡ciÃ³t is- tennÃ©k. Ez Ã-gy is van, tÃ©nyleg ezÃ©rt is teszik.
Csakhogy van egy olyan rejtett cÃ©l is, amit valÃ³sÃ¡gkontrollnak vagy valÃ³sÃ¡gmanipulÃ¡ciÃ³nak lehet
nevezni, Ã©s ami abban Ã¡ll, hogy a mÃ¡r kÃ©sz valÃ³sÃ¡gelemeket minÃ©l magabiztosabban keze alatt
tartsa. Ezt lehet csinÃ¡lni, csakhogy ez nem visz kÃ¶zelebb az embernek a valÃ³sÃ¡gteremtÃ©sben valÃ³
rÃ©szvÃ©tele megÃ©rtÃ©sÃ©hez. PengeÃ©lesre csÃ-szolt logikÃ¡val egy idÃµ utÃ¡n inkÃ¡bb Ã¡tmetszi
a valÃ³sÃ¡g szÃ¶vetÃ©t, mintsem hogy megÃ©rtenÃ©, hogyan Ã©s miÃ©rt keletkezett ez a szÃ¶vet, Ã©s
milyen szerepet jÃ¡tszott Ãµ maga ennek a szÃ¶vetnek a megteremtÃ©sÃ©ben. Mindez nem zÃ¡rja ki, hogy
valakinek nem lehet jÃ³, Ã©les logikÃ¡ja. Ha a metafizikai megÃ©rtÃ©sre hasznÃ¡lja ezt, akkor egy
Ã³riÃ¡si seÃ-gtsÃ©g a logika, ha csak egyedÃ¼l lehetsÃ©ges valÃ³sÃ¡gmagyarÃ¡zatnak, akkor akadÃ¡ly.
Ugyanis, a logikÃ¡nak az a szerepe, hogy a megÃ©rtÃ©si folyamatokban megadja a gondolatok helyes
szerkezetÃ©t, a gondolatok Ã¶sszefÃ¼ggÃ©si kritÃ©riumait, s nem pedig az, hogy Ã¶nmagÃ¡ban
magyarÃ¡zatkÃ©nt szolgÃ¡ljon. MenjÃ¼nk tovÃ¡bb, ugyanis Ã-gÃ©rtem egy karÃ³rÃ¡t.
IsmerjÃ¼k a metafizikÃ¡nak azt a valÃ³sÃ¡gmodelljÃ©t, miszerint a teljes valÃ³sÃ¡got megnyilvÃ¡nult
Ã©s meg nem nyilvÃ¡nult valÃ³sÃ¡gra osztja fel. A megnyilvÃ¡nult valÃ³sÃ¡g az, ami a szemÃ¼nk elÃµtt
Ã¡ll, ez a teremtett, explicit, szÃ¡munkra adott valÃ³sÃ¡g. Hogy mennyit lÃ¡tunk ebbÃµl, az mÃ¡s
kÃ©rdÃ©s. AkÃ¡rmilyen furcsÃ¡n hangzik, de a meg nem nyilvÃ¡nult valÃ³sÃ¡got is fel lehet osztani Ã©s
ebbÃµl â€œel lehet kÃ¼lÃ¶nÃ-teniâ€• egy olyan rÃ©szt, amely ugyan mÃ©g nem nyilvÃ¡nult meg, de
mÃ¡r tartalmaz olyan szellemi gyÃ¶kÃ¶ket, metafizikai lehetÃµsÃ©gtartomÃ¡nyokat, amelyek aztÃ¡n
Ã¡tlÃ©pnek a megnyilvÃ¡nulÃ¡sba Ã©s konkrÃ©t, explicit alakot Ã¶ltenek. TermÃ©szetesen, ez csupÃ¡n a
megÃ©rtÃ©s cÃ©ljÃ¡t szolgÃ¡lÃ³ felosztÃ¡s. Ilyen csak a valÃ³sÃ¡gban van.(UtÃ³bbi mondat nem
elÃ-rÃ¡s, humorkÃ©nt szÃ¡ntam).
Nos, megjelÃ¶ltÃ¼k azt a helyet, ahonnan a valÃ³sÃ¡gteremtÃ©s operÃ¡ns elemei szÃ¡rmaznak. Szellemi
gyÃ¶kÃ¶knek lehet nevezni, amelyek kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ Ã¡llapotok vagy ha Ãºgy tetszik elÃµ-Ã¡llapotok
szellemi Ã©rtelemben vett alakzataiba rendezÃµdnek Ã©s egy-egy ilyen Ã¡llapotra van egy szÃ³, az illetÃµ
Ã¡llapotot egybetartÃ³ logosz, amit kÃ¶zvetlenÃ¼l nem ismerÃ¼k. CsupÃ¡n kÃ¶rbe tudjuk Ã-rni a
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ az Ã¡llapotokat a magunk jÃ³l-rosszul hasznÃ¡lt fogalmi nyelvÃ©vel, Ã-gy szÃ¡munkra
ezek az Ã¡llapotok, vagy teremtÃ©si elÃµ-Ã¡llapotok Ãºgy foghatÃ³k fel, mint lehetÃµsÃ©gtartomÃ¡nyok,
amely tartalmaznak az illetÃµ Ã¡llapotokkal kapcsolatos kÃ©peket, fogalmakat, korÃ¡bbi tapasztalatok
Ã©lmÃ©ny- Ã©s emlÃ©kanyagÃ¡t, Ã©rzeteket, kÃ©pzeteket stb.
Ezzel a valÃ³sÃ¡gszfÃ©rÃ¡val, vagy- ha a valÃ³sÃ¡gon a megnyilvÃ¡nult vilÃ¡got Ã©rtjÃ¼kâ€œvalÃ³sÃ¡gelÃµtti szfÃ©rÃ¡valâ€• az embernek ki nem kapcsolhatÃ³, meg nem szÃ¼ntetehetÃµ
kapcsolata van. ErrÃµl nem tudni annyit jelent, hogy az ember metafizikai termÃ©szetÃ¼
Ã¶n-fÃ©lreÃ©rtettsÃ©gÃ©nek Ã¡llapotÃ¡ban szÃ¡mÃ¡ra is Ã©rthetetlen helyzeteken keresztÃ¼l
sodrÃ³dik, zavarosabbnÃ¡l zavarosabb kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt (lÃ¡ssuk meg, hogy ez is egy
Ã¡llapot!-mÃ©ghozzÃ¡ olyan, amelyre az Ã¡llapotot megnevezÃµ szÃ³ is van, szanszkrit nyelven avidja,
magyarul mÃ¡r fogalmiasabban tÃ¶redÃ©skes kÃ¡basÃ¡g, alvajÃ¡rÃ¡s).
Ne felejtsÃ¼k el, hogy a szÃ³, az ige, a logosz nem csak teremt, hanem amit teremt, annak megadja az
Ã©rtemÃ©t is. Ez rÃ©szben azt jelenti, hogy ha Ã-gy tudnÃ¡nk teremteni, akkor a teremtÃ©s egyszersmind
Ã¡t lenne itatva Ã©rtelemmel, rÃ©szben pedig azt, hogy ha mÃ©gis valahol valamiben hiba csÃºszik be,
akkor a hibÃ¡s Ã¡llapotot egÃ©szÃ©ben megnevezni kÃ©pes logosszal ki tudnÃ¡nk javÃ-tani a hibÃ¡t.
Ilyen logosszal kÃ¶zvetlenÃ¼l mÃ©g nem igazÃ¡n rendelkezÃ¼nk, az emlÃ-tett pÃ©ldÃ¡ban szereplÃµ
avidja- s itt meg lehet emlÃ-teni magÃ¡t a vidjÃ¡t, amely tÃ¶kÃ©letes Ã©bersÃ©get jelent- nem a maga
logosszerÃ¼sÃ©gÃ©ben tudjuk rÃ¶gtÃ¶n-azonnal felfogni, s Ã-gy annak ellenÃ©re, hogy ezek a szavak
logosszal rendelkeznek, eltart egy jÃ³ darabig, amÃ-g igazÃ¡n megÃ©rtjÃ¼k. Olyan ez, mint amikor egy
kÃ©pen kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ foltokat, vonalakat, szÃ-nÃ¡rnyalatokat lÃ¡tunk Ã©s csak hosszas
vizsgÃ¡lÃ³dÃ¡s utÃ¡n ismerjÃ¼k fel, hogy pl. egy arcot jelenÃ-t meg.
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Na, de most aztÃ¡n mÃ¡r tÃ©nyleg nekilÃ¡tok a beÃ-gÃ©rt karÃ³ra megteremtÃ©sÃ©nek.
Azonban mÃ©g kÃ©rek egy kis tÃ¼relmet. AmÃ-g az ember, de jobban mondva az emberisÃ©g
nyelvÃ©nek, Ã©s Ã-gy gondolatbeli Ã©s kÃ©pbeli vilÃ¡gÃ¡nak nincs meg az a logosz-szÃ-nvonala, amely
a valÃ³sÃ¡ghatÃ¡ron (megnyilvÃ¡nult-meg nem nyilvÃ¡nult Ã¡tmenet) szÃ¼ksÃ©ges a teremtÃ©sben valÃ³
vilÃ¡gos, Ã©ber, Ã©rtelmes rÃ©szvÃ©telhez, addig szÃ¼ksÃ©gszerÃ¼en csak azzal a kÃ©szlettel tud
operÃ¡lni, amellyel Ã©ppen rendelkezik. Ha teremteni akarok valamit, akkor a teremtÃ©s Ã©rtelmÃ©t is
meg kell adjam, a teremtett dologgal egyÃ¼tt. Ne felejtsÃ¼k el, hogy a logosz teremt, de megadja a
teremtÃ©s Ã©rtelmÃ©t is. A teremtÃ©shez szÃ¼ksÃ©ges vilÃ¡gos, Ã©rtelmes logosz, szÃ³ helyett csak
ennek tÃ¶redÃ©kesebb formÃ¡ival rendelkezek, Ã-gy a teremtÃ©s Ã©rtelmÃ©t sem tudom pontosan
megadni, csupÃ¡n jÃ³l-rosszul Ã¶sszehozott metafizikai indoklattal helyettesÃ-teni. Erre azonban nagy
szÃ¼ksÃ©g van, mert ha nem adom meg a teremtÃ©si szÃ¡ndÃ©kom Ã©s tÃ©nykedÃ©sem metafizikai
indoklatÃ¡t, legalÃ¡bb valamilyen â€œazÃ©rt, mertâ€• alakban, akkor Ã©rtelmetlen teremtÃ©st tudnÃ©k
csak vÃ©grehajtani, amely inkÃ¡bb lenne fekete mÃ¡gia, de legalÃ¡bbis ilyenszerÃ¼ kÃ-sÃ©rlet, mint
Ã©rtelmes teremtÃ©s.
TehÃ¡t, meg kell indokoljam, miÃ©rt akarok Ã³rÃ¡t teremteni.
KezdjÃ¼k:
- szÃ¼ksÃ©gem van arra, hogy lÃ¡ssam az idÃµt,
- elhatÃ¡roztam, hogy idÃµbeosztÃ¡somat tudatosabban fogom megszervezni, s maga az Ã³ra a konkrÃ©t
hasznÃ¡lati Ã©rtÃ©kÃ©n, az idÃµmÃ©rÃ©sen kÃ-vÃ¼l egy szimbolikus hordozÃ³ja annak a
szÃ¡ndÃ©komnak, hogy ezutÃ¡n jobban, Ã©rtelmesebben, kÃ¶vetkezetesebben fogok bÃ¡nni az idÃµvel,
- asztrolÃ³giai nyelven szÃ³lva, harmÃ³niÃ¡ba akarok kerÃ¼lni a Szaturnusszal, amelynek egyik
legfontosabb jelentÃ©se az idÃµ.
IndoklÃ¡snak, a teremtÃ©sbe valÃ³ rÃ©szvÃ©tel felelÃµssÃ©gbeli kritÃ©riumÃ¡nak a
megjelÃ¶lÃ©sÃ©re ennyi elÃ©g, legalÃ¡bbis tegyÃ¼k fel, hogy igen. Ennyi legalÃ¡bbis elegendÃµ ahhoz,
hogy lelkiismeretemmel annyira Ã¶sszhangzÃ¡sban legyen, miszerint tudhatom, hogy nem kÃ¶vetek el
semmilyen fekete mÃ¡giÃ¡t, vagyis nem sÃ©rtem meg az â€œEgyetemes TeremtÃµszellemâ€•
tÃ¶rvÃ©nyeit.
Ã•mbÃ¡r:
- karÃ³rÃ¡t eddig Ã©n az Ã¼zletben vettem, a munkahelyemen teljesÃ-tett szolgÃ¡latomÃ©rt kapott
pÃ©nzen, hacsak ajÃ¡ndÃ©kba nem kaptam, ha jÃ³l emlÃ©kszem, kÃ©t Ã³rÃ¡t, egÃ©sz Ã©letemben,
Igen Ã¡m, de:
- a munkahelyemen teljesÃ-tett szolgÃ¡latomnak olyan feltÃ©telei vannak, amelyekkel ha valamikÃ©ppen
nem rendelkeznÃ©k, nem tudnÃ©k ott szolgÃ¡latot teljesÃ-teni, kÃ¶vetkeztetÃ©skÃ©ppen nem kapnÃ©k
pÃ©nzt, tovÃ¡bb menve, pedig nem tudnÃ©k Ã³rÃ¡t venni.
KÃ¶zÃ¶nsÃ©gesen Ã©s kÃ¼lsÃµdlegesen azt lehet mondani, hogy elvÃ©gzek egy adott munkÃ¡t, amire
kapok egy bizonyos pÃ©nzÃ¶sszeget. Erre aztÃ¡n Ã©ppen azt â€œteremthetekâ€•, amire elegendÃµ.
Vehetek Ã³rÃ¡t, krumplit, ruhÃ¡t, aztÃ¡n ha elfogy a pÃ©nz, â€œmÃ¡r semmit sem tudok teremteniâ€•,
vÃ©ge a varÃ¡zsnak. Csakhogy Ã©n nem varÃ¡zsolni akarok, hanem a teremtÃ©st megÃ©rteni.
1. Ã“rÃ¡t nem csak vehetek, hivatalos munkahelyemen kapott pÃ©nzzel, hanem kaphatok is valakitÃµl.
2. Nem csak a munkahelyemen fejthetek ki olyan tevÃ©kenysÃ©get, amely Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben Ã¡ll
bizonyos teremtÃµenergiÃ¡kkal, Ã-gy a â€œpÃ©nzenergiÃ¡val.â€•
3. KiderÃ¼lhet, hogy metafizikai indoklatom- hogy miÃ©rt kell nekem az Ã³ra- nem helytÃ¡llÃ³, Ã-gy
ahhoz, hogy az idÃµvel harmÃ³niÃ¡ba kerÃ¼lhessek, nem egy Ãºj, szÃ©p, mutatÃ³s, elegÃ¡ns karÃ³ra kell.
Lehet, hogy a kezembe kerÃ¼l egy olyan kÃ¶nyv, amit mÃ©g meg sem kell vegyek, amelybÃµl sokkal
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tÃ¶bbet megtudok az Ã©rtelmes Ã©s egyben hasznos â€œidÃµgazdÃ¡lkodÃ¡srÃ³lâ€•, mint amit egy karÃ³ra
birtoklÃ¡sa nyÃºjt.
FigyeljÃ¼k meg jÃ³l az eddigieket:
1. Egy karÃ³ra kell nekem, azzal a metafizikai indoklÃ¡ssal, hogy ez segÃ-t az idÃµvel valÃ³ harmÃ³niÃ¡ba
kerÃ¼lÃ©ssel, a maga szimbolikus Ã©s praktikus mÃ³djÃ¡n.
2. KarÃ³ra van ugyan az Ã¼zletben is, amit pÃ©nzzel meg lehet venni, de engemet most a â€œkarÃ³ra
teremtÃ©se Ã©rdekelâ€•.
Ez a fajta â€œkarÃ³raâ€• ott van a meg nem nyilvÃ¡nult valÃ³sÃ¡gban, ahol azonban nem tud Ãºgy ott lenni,
mint â€œkarÃ³raâ€•, hanem csak Ãºgy, mint a karÃ³rÃ¡val kapcsolatos Ã¶sszes szellemi, mentÃ¡lis, kÃ©pi,
fogalmi stb. â€œ instabil transzmutÃ¡ciÃ³s valÃ³sÃ¡ggyÃ¶kÃ¶kâ€•, Ã-gy, mint:
-idÃµmÃ©rÃµeszkÃ¶z
-az idÃµmÃ©rÃ©s â€œmiÃ©rtjeâ€• (a vÃ¡lasszal egyÃ¼tt: hogy eligazodhassunk az idÃµben, hogy be
tudjuk osztani, hogy szÃ¡molni tudjunk vele stb.)
-magÃ¡nak egy karÃ³rÃ¡nak valamilyen Ã©lesebb vagy akÃ¡r elmosÃ³dottabb kÃ©pe
-egy Ã³ra viselÃ©sÃ©nek â€œÃ©rzete
-az Ã©n metafizikai indoklatomâ€• (miÃ©rt kell nekem egy karÃ³ra)
-az idÃµvel, az idÃµmÃ©rÃ©ssel, idÃµbeosztÃ¡ssal kapcsolatos fogalmak, gondolatok, stb.
Nos, mindebbÃµl ami megvalÃ³sul, lehet, pÃ©ldÃ¡ul, egy karÃ³ra, ami persze nem a semmibÃµl Ã¡llott
elÃµ, hanem valahol valakik elÃ©kÃ©szÃ-tettÃ©k. Ez nem jelenti feltÃ©tlenÃ¼l azt, hogy csak mÃ¡r
megteremtett dolgokat lehet beszerezni Ã©s ezt mÃ©g rÃ¡adÃ¡sul teremtÃ©snek is nevezni. Gondoljunk
arra, hogy az a â€œtechnolÃ³giaâ€•, amellyel ma sorozatban jÃ³ Ã³rÃ¡kat Ã¡llÃ-thatnak elÃµ, Ã©s
elÃ©rhetÃµ Ã¡ron osztogathatjÃ¡k, valamikor mÃ©g nem volt megvalÃ³sult valÃ³sÃ¡g, vagyis a meg nem
nyilvÃ¡nult valÃ³sÃ¡gban volt. De sok ember kÃ¼lÃ¶n-kÃ¼lÃ¶n Ã©s egyÃ¼tt â€œdolgoztakâ€• azon ,
hogy â€œÃ¡thozzÃ¡kâ€• a szÃ¡munkra adott, megnyilvÃ¡nult valÃ³sÃ¡gba. Ã‰n konkrÃ©tan nem
dolgoztam ezen. De kell egy Ã³ra. Azt, hogy miÃ©rt, mondtam. Ã‰s ez a lÃ©nyeg, hogy a
â€œmiÃ©rtâ€•-re valÃ³ vÃ¡laszt kimondtam, mert itt jÃ¶n a metafizikai fordulat. Nem biztos, hogy
indoklÃ¡somnak egy Ã³ra felel meg. Lehet, hogy Ã³ra is szerepelhet benne, lehet, hogy annyira nem is fontos.
Ha nem fontos, attÃ³l mÃ©g lehet, hogy meglesz az Ã³ra is, azonban utÃ³lag esetleg belÃ¡thatom, hogy amit
el akarok Ã©rni, abban valÃ³jÃ¡ban az Ã³ra nem is jÃ¡tszik lÃ©nyeges szerepet.
Az, hogy a karÃ³rÃ¡t csak Ãºgy, Ã¡thozzam a meg nem nyilvÃ¡nult valÃ³sÃ¡gbÃ³l a â€œkonkrÃ©tâ€•
valÃ³sÃ¡gba, vagyis Ãºgymond materializÃ¡ljak egy Ã³rÃ¡t, ki van zÃ¡rva. A meg nem nyilvÃ¡nult
valÃ³sÃ¡gban, amit egyesek a semmivel, vagy a nem-lÃ©ttel azonosÃ-tanak, nincs olyan, ami egy konkrÃ©t,
adott karÃ³ra olyan elÃµformÃ¡ja lenne, amire csak hipp-hopp, csak rÃ¡ kell adni egy mÃ¡gikus technika
segÃ-tsÃ©gÃ©vel az anyagi ruhÃ¡t, s mÃ¡r kÃ©sz is a karÃ³ra.
Ha mÃ©gis elhiszi valaki, s tÃ©nyleg ilyen â€œvalÃ³sÃ¡gos tapasztalataiâ€• is vannak, arra kellene
feleszmÃ©lnie, hogy valÃ³sÃ¡ghatÃ¡rainak szubjektÃ-v tÃ©nyezÃµit olyan mÃ³don mÃ³dosÃ-totta,
amelynek kapcsÃ¡n fennÃ¡ll az a veszÃ©ly, hogy a valÃ³sÃ¡gosat nem fogja tÃ¶bbÃ©
megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetni a valÃ³sÃ¡gosnak tÃ¼nÃµtÃµl. Nagyon fontos ez. Sokkal jobb, mÃ©rvadÃ³bb
valÃ³sÃ¡gosnak tartani azt, hogy Ã³rÃ¡k, mint idÃµmÃ©rÃµ eszkÃ¶zÃ¶k Ãºgy lehetsÃ©gesek, ha valaki
vagy valakik azokat elkÃ©szÃ-tik. Mindez nem jelenti azt, hogy az ember nem vehet rÃ©szt a
teremtÃ©sben.
Az is rÃ©szt vesz valamilyen mÃ³don a teremtÃ©sben, aki az Ã³rÃ¡kat kÃ©szÃ-ti.
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Van a valÃ³sÃ¡gnak egy objektÃ-v rÃ©sze is, ennek megvan a maga tÃ¶rvÃ©nyszerÃ¼sÃ©ge, Ã©s ha
korrekt akarok maradni, akkor figyelembe kell ezt is vegyem, ezzel is szÃ¡molnom kell.
Mivel indokolhatnÃ¡m meg azt, hogy Ã©n a â€œsemmibÃµlâ€• egy karÃ³rÃ¡t akarok teremteni?
HazudnÃ©k magamnak. IndoklÃ¡som hazugsÃ¡g lenne, mert valÃ³jÃ¡ban egy mÃ¡gikus hatalommal
szeretnÃ©k rendelkezni, amely akÃ¡r Ã³rÃ¡kat is teremt (de teremthet akÃ¡r egyebet is, hiszen egy teremtÃµ
mÃ¡gikus hatalomnak mit szÃ¡mÃ-t az, hogy Ã³ra, komputer, ÃºszÃ³medencÃ©s hÃ¡z, idÃµ,
idÃµmÃ©rÃ©s, idÃµbeosztÃ¡s, informÃ¡ciÃ³feldolgozÃ¡s, fÃ¶ldi Ã©letÃ¼nk sorÃ¡n valÃ³ kÃ©nyelmes
elszÃ¡llÃ¡solÃ¡s, lakhely stb.).
TehÃ¡t, amennyiben hazug az indoklÃ¡som, akkor jobb, ha nem sikerÃ¼l Ã³rÃ¡t teremtenem, mert ha igen,s elÃ©m pottyan egy Ã³ra- akkor alaposan el kell gondolkoznom a valÃ³sÃ¡grÃ³l, ennek hatÃ¡rairÃ³l,
valamint az ezekhez valÃ³ viszonyomrÃ³l. LehetsÃ©ges, hogy egy Ã³rÃ¡t lÃ¡ssak magam elÃ© pottyani, az
is lehetsÃ©ges, hogy ezt tÃ¶bb ember is ugyanÃºgy lÃ¡ssa, de kÃ¶szÃ¶nÃ¶m szÃ©pen, nem kÃ©rek sem
az ilyen valÃ³sÃ¡gbÃ³l, sem az ilyen teremtÃ©sbÃµl. MegelÃ©gedek azzal, hogy az Ã³rÃ¡kat kÃ©szÃ-tik
Ã©s megelÃ©gedek azzal, hogy ez mÃ©gsem zÃ¡rja ki a teremtÃ©sben valÃ³ rÃ©szvÃ©telt, de ami
mÃ©g fontosabb, a teremtÃ©s lÃ©nyegÃ©nek megÃ©rtÃ©sÃ©t. Hiszen az ember azÃ©rt is Ã¡llhat a
teremtÃ©s forrÃ¡sÃ¡nÃ¡l, hogy teremthessen, Ã©s ezzel egyÃ¼tt azÃ©rt is- Ã©s ez ugyanolyan fontos-,
hogy megÃ©rtse a teremtÃ©st.
Amint Ã-rtam, a szÃ³ teremt Ã©s a szÃ³ is adja meg a teremtÃ©s lÃ©nyegÃ©t, Ã©rtelmÃ©t. Nekem az a
fontos, hogy szÃ¡momra:
- miben Ã¡ll egy Ã³ra- az Ã¶sszes ezzel kapcsolatos kÃ©p, gondolat, fogalom, tÃ¡rsfogalom
- miÃ©rt kell nekem az Ã³ra- metafizikai indoklat, nevezetesen, hogy harmÃ³niÃ¡ba akarok kerÃ¼lni az
idÃµvel
Az â€žÃ³raâ€• kÃ¶rÃ¼li metafizikai gyÃ¶kÃ¶k, a rendelkezÃ©semre Ã¡llÃ³ kÃ©pek, gondolatok,
fogalmak, valamint az indoklatom szerint (amelyek egyÃ¼tt egyben a teremtÃ©sben valÃ³ rÃ©szvÃ©teli
fokozatomat is jelzi, hiszen minÃ©l gazdagabb, fogalmi, gondolati, kÃ©pi vilÃ¡ggal rendelkezem Ã©s az
indoklatom minÃ©l helytÃ¡llÃ³bb, annÃ¡l inkÃ¡bb Ã©lesebb â€œlelki szemem elÃµttâ€• a â€œkÃ-vÃ¡nt
Ã³ra kÃ©peâ€•), akÃ¡r azt is mondhatjuk, hogy egy adott mentÃ¡lis tartomÃ¡nyban megteremtettem az
Ã³rÃ¡t. Erre fel, szÃ©pen elmegyek Ã©s veszek egy Ã³rÃ¡t az Ã¼zletben. Hol ebben a teremtÃ©s? Ha
ajÃ¡ndÃ©kba kapok egyet, akkor mÃ©g lehet azt mondani, olyan Ã©rtelemben teremtÃ©s volt, hogy
legalÃ¡bb â€žbeidÃ©ztemâ€• azt a helyzetet, amikoris valaki valahol egy mÃ¡sok Ã¡ltal elkÃ©szÃ-tett
Ã³rÃ¡t adott nekem, ajÃ¡ndÃ©kba.
A teremtÃ©s ott van, az Ã¼zletbÃµl vÃ¡sÃ¡rolt Ã³ra metafizikailag lehangolÃ³ pÃ©ldÃ¡jÃ¡ra
visszatÃ©rve, hogy valÃ³jÃ¡ban nem egy Ã³rÃ¡t akarok megteremteni, hanem egy olyan Ã¡llapotot,
amelyben harmÃ³niÃ¡ban vagyok az idÃµvel- a teremtÃ©st megindokolÃ³ metafizikai indoklÃ¡somnak
megfelelÃµen.
Az ember inkÃ¡bb Ã¡llapotokat teremt, mintsem konkrÃ©t dolgokat.
A konkrÃ©t dolgokat az â€œadottâ€• valÃ³sÃ¡g kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ elemeibÃµl Ã¶sszekombinÃ¡lja, mint pl.
egy Ã³rÃ¡t.
Olyan Ã¡llapotot, amelyben kevÃ©sbÃ© vagy akÃ¡r Ã©getÃµen fontossÃ¡ vÃ¡lik az idÃµ mÃ©rÃ©se,
teremthet az ember.
Itt megadhatja azokat a szavakat, gondolatokat, amely az idÃµmÃ©rÃ©s, az idÃµbeosztÃ¡s fontossÃ¡gÃ¡t,
vagyis metafizikai indoklatÃ¡t fejezik ki. Ez az, amit fontos tudni. Ha ezt tudja, mÃ¡r elenyÃ©szÃµ
fontossÃ¡gÃºvÃ¡ vÃ¡lik, hogy lesz-e konkrÃ©t Ã³rÃ¡ja, amivel az idÃµt mÃ©rheti, mert biztosan, hogy lesz,
mert ha nem kap ajÃ¡ndÃ©kba, akkor pÃ©nzÃ©bÃµl vÃ¡sÃ¡rolhat egyet. Ha sehogy sem jÃ¶n Ã¶ssze, mert
pÃ©ldÃ¡ul nem jut rÃ¡ pÃ©nze, mÃ©ltÃ¡n elgondolkozhat metafizikai indolklata helyÃ©nvalÃ³sÃ¡gÃ¡n.
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Amikor az ember Ã¡llapotokat teremt, akkor a fogalmak, a kÃ©pek, a teremtÃ©s metafizikai, szellemi
gyÃ¶kei mintegy mÃ¼kÃ¶dÃ©sbe lÃ©pnek, a mÃ©g konkrÃ©t alakot nem Ã¶ltÃ¶tt valÃ³sÃ¡gban
â€œfelÃ©brednekâ€• Ã©s azt az Ã¡llapotot kezdik kialakÃ-tani, a megnyilvÃ¡nult valÃ³sÃ¡gba vinni, amit
az ember â€œfelÃ©bresztettâ€•.
NyilvÃ¡n, hogy nem lÃ©tezik olyan metafizikai gyÃ¶k, amely egy konkrÃ©t Ã³ra meg nem nyilvÃ¡nult
elÃµformÃ¡ja, de lÃ©tezik olyan metafizikai gyÃ¶k, amely â€œazt mondja elâ€•, hogy a szÃ¡munkra mÃ¡r
adott valÃ³sÃ¡g elemeibÃµl hogyan lehet egy idÃµmÃ©rÃ©sre alakalmas szerkezetet kÃ©szÃ-teni. Hogy
ilyen van, arra onnan tudunk visszakÃ¶vetkeztetni, hogy valamikor nem voltak Ã³rÃ¡k, aztÃ¡n lettek. Ha ez
nem elÃ©g meggyÃµzÃµ, mert nincs bizonyÃ-tÃ©k arra, hogy volt olyan idÃµszak, amikor nem volt Ã³ra,
akkor mondhatjuk azt, hogy biztosan volt olyan idÃµszak, amikor az embernek halvÃ¡ny fogalma sem volt
arra vonatkozÃ³an, hogy elektromos-digitÃ¡lis szerkezetekkel, Ã³rÃ¡kkal is lehet idÃµt mÃ©rni. AztÃ¡n a
gondolat, a lehetÃµsÃ©g â€œmegfogantâ€• az emberben Ã©s meg is valÃ³sÃ-tott, azaz el is kÃ©szÃ-tett
ilyen szerkezeteket.
A lÃ©nyeg mindig az marad, hogy van olyan Ã¡llapot, amelyben van idÃµ Ã©s fontossÃ¡ vÃ¡lhat, hogy ezt
mÃ©rjÃ¼k, beosszuk. Az erre alkalmas eszkÃ¶zÃ¶k elkÃ©szÃ-tÃ©se mÃ¡r egy mÃ¡sodik mozzanat, nem
kevÃ©sbÃ© fontos, ugyan, mint az elsÃµ, de mindenkÃ©ppen az alapÃ¡llapot elsÃµdleges valÃ³sÃ¡gÃ¡ba
Ã¡gyazottan jelenik meg.
Ã•gy teljesen Ã©rtelmetlen, hogy valaki mÃ¡gikus hatalmak segÃ-tsÃ©gÃ©vel teremt, materializÃ¡l egy
Ã³rÃ¡t. FÃ¶lÃ¶sleges, de esetenkÃ©nt inkÃ¡bb kÃ¡ros misztifikÃ¡ciÃ³. Ha sikerÃ¼l is ilyesmi valakinek,
valÃ³jÃ¡ban nem egy Ã³rÃ¡t teremtett, hanem egy olyan Ã¡llapotot, amelyben vissza lehet Ã©lni teremtÃµ,
vagy mÃ¡gikus hatalmakkal. Ennek pedig belÃ¡thatatlan kÃ¶vetkezmÃ©nyei vannak. KÃ¼lsÃµdlegesen
fogalmazva, az illetÃµ ember egyszerÃ¼en beleÃµrÃ¼lhet az ilyesfajta teremtÃ©sbe, amely Ã¡llapotgondolom- egy ember szÃ¡mÃ¡ra sem kÃ-vÃ¡natos, megvalÃ³sÃ-tÃ¡sra Ã©rdemes Ã¡llapot.
EzÃ©rt hangsÃºlyozom, hogy az ember a meg nem nyilvÃ¡nult Ã©s a megnyilvÃ¡nult valÃ³sÃ¡g hatÃ¡rÃ¡n
Ã¡llva, tulajdonkÃ©ppen egÃ©sz Ã¡llapotokat hoz Ã¡t a megnyilvÃ¡nult valÃ³sÃ¡gba. Ezeknek az
Ã¡llapotoknak szÃ³beli, fogalmi, gondolatbeli s egyÃ©b tartalma van, amelyeknek lÃ©nyegi
kÃ¶zÃ©ppontjuk Ã¶sszefoglalÃ³an szÃ³lva nem mÃ¡s, mint: az illetÃµ Ã¡llapot logosza, igÃ©je, az
Ã¡llapotot megteremtÃµ Ã©s egyben megnevezÃµ, Ã©rtelmÃ©ben megvilÃ¡gÃ-tÃ³ szÃ³, amely nem Ãºgy
szÃ³, mint pÃ©ldÃ¡ul az â€œÃ³raâ€•, hanem az egÃ©sz Ã¡llapot alaplogosza, igÃ©je, szava. Ilyen
â€œÃ¡llapotnevetâ€• nem igazÃ¡n tudunk, csak kÃ¶rbeÃ-rÃ¡sokat, pÃ©ldÃ¡ul:
- Ã¡llapot, amelyben az idÃµ mÃ©rÃ©se fontos
- az idÃµmÃ©rÃ©s eszkÃ¶ze, cÃ©lja
- az idÃµvel valÃ³ harmÃ³niÃ¡bakerÃ¼lÃ©s
- maga az idÃµ kÃ©pzete, fogalma
- az esemÃ©nyek egymÃ¡sutÃ¡nisÃ¡ga
- magÃ¡nak az Ã³rÃ¡nak a â€œbelsÃµ kÃ©peâ€•
- az â€œÃ©rzetâ€•, amikor az idÃµt mÃ©rem, az emlÃ©k, amikor az idÃµt mÃ©rtem
- idÃµvel kapcsolatos tÃ¡rsÃ-tÃ¡sok- pontossÃ¡g, sietÃ©s, elkÃ©sÃ©s stb., stb.
Mindennek van egy lÃ©nyegibb sÃ¼rÃ-tÃ©se, mondjuk:
â€œAz ember az idÃµbenâ€•
â€œEmber, akinek fontos az idÃµâ€•
â€œAz idÃµt mÃ©rÃµ emberâ€• stb.
Ez persze nem magÃ¡nak az Ã¡llapotnak a neve, nem az Ã¡llapotot teremtÃµ Ã©s megnevezÃµ szÃ³, ige,
logosz, hanem ennek csak tÃ¶bbÃ©-kevÃ©sbÃ© sikeres kÃ¶rÃ¼lÃ-rÃ¡sai. EgyelÃµre be kell Ã©rjÃ¼k
ezzel. Ennek is van valamennyi logosztartalma Ã©s ereje. BelÃ¡thatÃ³, hogy az â€œAz ember az idÃµbenâ€•,
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â€œEmber, akinek fontos az idÃµâ€•, â€œAz idÃµt mÃ©rÃµ emberâ€• Ã¡llapotleÃ-rÃ¡sok sokkal tÃ¡gabb
szellemi horizonttal rendelkeznek, mint a â€œKarÃ³rÃ¡t viselÃµ emberâ€•, vagy, mint a â€œKell nekem egy
karÃ³raâ€•, â€œEgy karÃ³rÃ¡t akarokâ€•, â€œLesz egy karÃ³rÃ¡mâ€• stb.
Az a kÃ-sÃ©rlet, hogy minÃ©l Ã©lesebben elkÃ©pzelve egy karÃ³ra kÃ©pÃ©t Ã©s ehhez mÃ©g
mÃ¡gikusan hatÃ³ szavakat mondogatunk pozitÃ-v eredmÃ©nnyel jÃ¡rhat, csak az a baj, hogy a teremtÃ©s
metafizikai lÃ©nyegÃ©nek megÃ©rtÃ©sÃ©hez nem visz kÃ¶zelebb. â€œBeidÃ©zhet magÃ¡nakâ€• az
ember egy karÃ³rÃ¡t, de nem Ã©rti meg azt az Ã¡llapotot, amelyben a karÃ³rÃ¡jÃ¡val mÃ©regeti az idÃµt.
Metafizikai igÃ©nnyel akor lÃ©pek fel- a karÃ³ra pÃ©ldÃ¡jÃ¡nÃ¡l maradva- ha az Ã¡llapot, vagy
Ã¡llapotok egÃ©szÃ©t meg akarom Ã©rteni. Vagyis olyan Ã¡llapotot akarok teremteni, amelyben
vilÃ¡gossÃ¡ vÃ¡lnak szÃ¡momra az idÃµvel kapcsolatos kÃ©rdÃ©sek Ã©s ezeknek lehetsÃ©ges
megvÃ¡laszolÃ¡sai. Ã•gy, egyÃ¡ltalÃ¡n nem kÃ¶telezÃµ, hogy pontosan egy karÃ³ra kell ehhez. Lehet, egy
olyan kÃ¶nyv, amely egy-kÃ©t, a kÃ©rdÃ©semmel kapcsolatos mÃ©rvadÃ³ informÃ¡ciÃ³t ad, tÃ¶bbet
Ã©r- ilyen szempontbÃ³l- mint egy egÃ©sz karÃ³ra-gyÃ¼jtemÃ©ny.
MÃ©g mindig marad egy lÃ©pÃ©s. A metafizikai indoklat. MiÃ©rt kell nekem olyan Ã¡llapot, amelyben
jobban megÃ©rthetem az idÃµt? Ugyanaz az indoklÃ¡s itt is Ã©rvÃ©nyes lehet, ami egy karÃ³ra
â€œmegteremtÃ©sÃ©nekâ€• szÃ¡ndÃ©kÃ¡nÃ¡l szerepelt. AzÃ©rt akarom egyÃ¡ltalÃ¡n jobban
megÃ©rteni az idÃµ lÃ©nyegÃ©t, mert Ãºgy gondolom, ha jobban megÃ©rtem, akkor jobban is tudok
harmÃ³niÃ¡ba, Ã¶sszhangba kerÃ¼lni, egyÃ¼ttlÃ©tezni, egyÃ¼ttÃ©lni vele, mÃ¡rmint az idÃµvel. Hogy
mindezt miÃ©rt? AzÃ©rt, mert nem akarok az â€œaz idÃµre valÃ³ tekintettel nem-levÃ©sâ€• Ã¡llapotÃ¡ba
Ã©s egyben tÃ©vedÃ©sÃ©be esni, hiszen, bÃ¡r lehet, hogy vannak â€œidÃµfÃ¶lÃ¶ttiâ€• Ã¡llapotok, itt, a
fÃ¶ldi Ã©letÃ¼nkben fontosak azok a tÃ©nyezÃµk (Ã¡llapot-tÃ©nyezÃµk), amelyeket az idÃµ
fogalmÃ¡nak, mÃ©rÃ©sÃ©nek, beosztÃ¡sÃ¡nak stb. segÃ-tsÃ©gÃ©vel adunk (teremtÃ¼nk) meg.
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