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DÃ©nes Albert I.-BevezetÃµ.
Mondjuk, legyen ez a fÃµcÃ-m- anyagiak, szellemiek Ã©s az asztrolÃ³gia- amely alatt tÃ¶bb fejezetben
vilÃ¡gÃ-tok meg nÃ©hÃ¡ny fontos problÃ©mÃ¡t. Nem bevezetÃµ jellegÃ¼ Ã-rÃ¡snak szÃ¡nom ezeket a
sorokat, ez itt mÃ¡r a problÃ©mÃ¡k tartomÃ¡nya Ã©s a fÃµ gondolat az, hogy az asztrolÃ³gia, amely
egyarÃ¡nt mÃ©rvadÃ³ tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡st kÃ©pes nyÃºjtani szellemi, lelki, testi kÃ©rdÃ©sekben, sajÃ¡t
Ã©rtÃ©kÃ©nek Ã©s lÃ©thelyÃ©nek tekintetÃ©ben jÃ³val alacsonyabb nÃ-vÃ³ra van lehÃºzva, mint ahol
lennie kellene, Ã©s ahol valÃ³jÃ¡ban mindig is volt, van Ã©s lesz.
MegprÃ³bÃ¡lok annyira konkrÃ©t, kÃ¶vethetÃµ Ã©s vilÃ¡gos lenni, amennyire csak tudok, Ã-gy
mellÃµzÃ¶k minden olyan kijelentÃ©st, mondatot, amely az olvasÃ³tÃ³l megkÃ¶vetelne valamilyen fokÃº
metafizikai felkÃ©szÃ¼ltsÃ©get.
AsztrolÃ³gia.
Mint mindig, mindenhol, Ãºgy itt Ã©s most is, bÃ¡rhol a vilÃ¡gon van egy olyan figyelmen kÃ-vÃ¼l nem
hagyhatÃ³ alap, amelybÃµl az asztrolÃ³gia a lÃ©nyegÃ©t merÃ-ti, amely a szimbÃ³lumoknak az Ã©rtelmet
adja. Ha errÃµl valaki nem tud vagy tud, de nem mÃ©lyÃ-ti el erre vonatkozÃ³ tudÃ¡sÃ¡t Ã©s
magatartÃ¡sÃ¡t, lÃ¡tÃ¡sÃ¡t, szemlÃ©letÃ©t, gondolkodÃ¡sÃ¡t, akkor felÃ¼letes marad, hÃ-g, zavaros,
tompa, sÃ¶tÃ©t.
Az asztrolÃ³gia fÃµ szerepe a szemÃ©lyes sors feltÃ¡rÃ¡sa, Ã©rtelmezÃ©se, tehÃ¡t a szÃ¼letÃ©si
horoszkÃ³p megismerÃ©se a szÃ¡munkra elÃ©rhetÃµ legmagasabb mentÃ¡lis szÃ-nvonalon. Ez utÃ³bbit
Ãºgy Ã©rtem, hogy a helyesen Ã©rtelmezett szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³p olyan Ã©letre, sorsa vonatkozÃ³
informÃ¡ciÃ³kat, tudnivalÃ³kat nyÃºjt, amelyeket sehol mÃ¡shol nem kap meg az illetÃµ szemÃ©ly. Nem
talÃ¡lja meg ezt sem a pszicholÃ³gusnÃ¡l, sem a papnÃ¡l, sem az orvosnÃ¡l, sem a magÃ¡t gurunak vallÃ³
szellemeskedÃµnÃ©l, angyaloskodÃ³nÃ¡l, energiÃ¡kkal Ã©s aurÃ¡kkal, csakrÃ¡kkal Ã©s nÃ¡dikkal
jÃ¡tszadozÃ³nÃ¡l. Felsoroltak mind egy olyan kÃ¶rben maradnak, amelyben az Ã©letÃ¼kÃ¶n vÃ¡ltoztatni
nem akarÃ³k mindig kapnak Ã¶nigazolÃ¡si Ã¶tleteket. Aki vÃ¡ltozni, fejlÃµdni akar igazÃ¡n, annak
elÃµszÃ¶r lÃ¡tnia kell az egÃ©szet. Az egÃ©sz lÃ¡tÃ¡sÃ¡ra Ã©s Ã©rtelmes bemutatÃ¡sÃ¡ra pedig csak a
tiszta, ferdÃ-tÃ©sektÃµl mentes metafizikÃ¡n alapulÃ³ asztrolÃ³gia kÃ©pes. Vagyis az ezt gyakorlÃ³
asztrolÃ³gus. SzemÃ©ly nÃ©lkÃ¼l nincs asztrolÃ³gia sem, asztrolÃ³gus sem Ã©s vÃ¡ltozÃ¡s-igÃ©ny sem.
Az asztrolÃ³gus szemÃ©lye az, aki kitartÃ¡ssal, a szellemben Ã©s lÃ¡tÃ¡sban valÃ³ hÃ¼sÃ©ggel tanulja
meg sajÃ¡t magÃ¡n, a sajÃ¡t lÃ©nyÃ©n a metafizikÃ¡t Ã©s az asztrolÃ³giÃ¡t. A vÃ¡ltozni, fejlÃµdni
akarÃ³ ember pedig az, aki felismerte vÃ©gre, hogy Ã¶rÃ¶kÃ¶s Ã¶nÃ¡lltatÃ¡sa, Ã¶nigazolÃ¡sa,
Ã¶nmegmentÃ©si kÃ-sÃ©rletei hiÃ¡bavalÃ³ak, Ã©rtelmetlenek Ã©s minÃ©l virtuÃ³zabb manÃµvereket
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tesz, hogy Ã¡legyensÃºlyÃ¡t fenntartsa, annÃ¡l nagyobbat Ã©s fÃ¡jdalmasabbat fog esni. TehÃ¡t, aki ezt
felismeri, abban az igazi vÃ¡ltozÃ¡sra valÃ³ elhatÃ¡rozÃ¡s is megfogan. TÃ¶bbÃ© mÃ¡r el nem
tÃ¶rÃ¼lhetÃµ mÃ³don fekszik szeme elÃµtt a tÃ©ny: vÃ¡ltozni kell. De hogyan? Miben? Merre?
Itt, ezeknÃ©l a kÃ©rdÃ©seknÃ©l jÃ¶n be az asztrolÃ³gus, termÃ©szetesen ha ezeknek a kÃ©rdÃ©seknek
a megvÃ¡laszolÃ¡sÃ¡ra felkÃ©ri Ãµt az illetÃµ szemÃ©ly. Nos, de ezeket a fontos, Ã©letbe, sorsba, az
eleven emberbe vÃ¡gÃ³ dolgokat honnan tudja az asztrolÃ³gus Ã©s honnan veszi arra vonatkozÃ³
rendÃ-thetetlen magabiztossÃ¡gÃ¡t, hogy amit Ã-r Ã©s mond, megbÃ-zhatÃ³.

II.- Biztos Ã©s igaz.
TehÃ¡t, az asztrolÃ³gus megbÃ-zhatÃ³sÃ¡ga. TermÃ©szetesen nem minden asztrolÃ³gus
megbÃ-zhatÃ³sÃ¡gÃ¡rÃ³l van szÃ³. Aki nincs tisztÃ¡ba a metafizikai alapokkal, vagy valamennyit tud
ezekrÃµl, de sajÃ¡t lÃ©nyÃ©n nem alkalmazta, olyan mÃ©rtÃ©kben kell hiteltelennÃ©, majd egyenesen
komikussÃ¡ vÃ¡lnia, amennyire eltÃ©r eme alaptÃ³l. LÃ¡sd azokat, akik azt hiszik hogy az asztrolÃ³gia mint
kÃ¼lsÃµ praktika vagy eszkÃ¶z felhasznÃ¡lhatÃ³ arra, hogy a "felÃ©nk szemÃ©lytelenÃ¼l Ã¡radÃ³
Ã©letÃ¡ram" kedvezÃµ vagy kedvezÃµtlen vÃ¡ltozÃ¡sait kiszÃ¡mÃ-thatÃ³vÃ¡ tegyÃ¼k. TÃ©vednek. Ami
mÃ©g nem is lenne baj. A tÃ©vedÃ©s belÃ¡thatÃ³ Ã©s helyre hozhatÃ³. Azonban megfigyelhetÃµ az a
fajta viselkedÃ©s is az ilyen asztrolÃ³gusok rÃ©szÃ©rÃµl, hogy arrogÃ¡nsan elutasÃ-tjÃ¡k a metafizikai
alapot, mÃ¡rpedig azt, ami biztossÃ¡ Ã©s igazzÃ¡ teszi az asztrolÃ³giÃ¡t. SÃµt, aki erre felhÃ-vja a
figyelmet, kontÃ¡rnak, illetÃ©ktelen okoskodÃ³nak tartjÃ¡k. Nem Ã©rtik, hogy az idÃµk folyamÃ¡n az
asztrolÃ³giÃ¡val azÃ©rt lehetett mindent elkÃ¶vetni, jÃ³slÃ¡sokra hasznÃ¡lni, pszichologizÃ¡lni,
Ã¼zÃ©rkedni vele, mert a metafizikai alapokrÃ³l levÃ¡lt (az emberisÃ©g elszellemtelenedÃ©se miatt) Ã©s
ma mÃ¡r ott tartunk, ahol tartunk- nÃ©zzÃ¼nk kÃ¶rÃ¼l. De elÃµbb nÃ©zzÃ¼nk belÃ¼l kÃ¶rÃ¼l. A
homÃ¡lyos, fojtÃ³ szorongÃ¡stÃ³l terhelt Ã©sszerÃ¼ aggÃ³dÃ¡stÃ³l kezdve, az Ã©rthetetlen vÃ¡gyakig
Ã©s fÃ©lelmekig, a kÃ©nyszeresen visszatÃ©rÃµ gondolatokig mindent megtalÃ¡lhatunk e vilÃ¡gban.
VilÃ¡gban, amelyet mÃ¡r nem tudunk mÃ¡sra dobni, mert ez bent van Ã©s ezzel annyira Ã¶ssze vagyunk
nÃµve, hogy mi magunk vagyunk azok.
TermÃ©szetesen, megvannak a mindennapi teendÃµink, megyÃ¼nk Ã©s vÃ©gezzÃ¼k a munkÃ¡kat,
eszÃ¼nk, dolgozunk, lazÃ-tunk, azonban a maga megszakÃ-thatatlan folyamatossÃ¡gÃ¡val tovÃ¡bb fut
velÃ¼nk az a belsÃµ vilÃ¡g is, amelyet szÃ-vesen hagyunk a maga homÃ¡lyÃ¡ban, "sokkal jÃ³zanabb"
Ã©rvekkel fedve el ezeket a nemkÃ-vÃ¡natos, irracionÃ¡lis "belsÃµ Ã¼zeneteket". ArrÃ³l persze
elfelejtkezÃ¼nk, hogy amilyen korszakba-vilÃ¡gba szÃ¼lettÃ¼nk, amilyen neveltetÃ©st-iskolÃ¡ztatÃ¡st
kaptunk, az egy olyan embert formÃ¡lt ki belÃµlÃ¼nk, amely lelki-szellemi dolgokban hihetetlenÃ¼l
gyenge, hihetetlenÃ¼l hitetlen, annak ellenÃ©re, hogy esetleg nagyon bÃ¼szke intellektuÃ¡lis
kÃ©pessÃ©geire, hatalmi, tÃ¡rsadalmi pozÃ-ciÃ³jÃ¡ra, vagyonÃ¡ra vagy valami mÃ¡sra, amivel
rendelkezik, vagy legalÃ¡bbis rendelkezni lÃ¡tszik. SzerÃ©ny nem azÃ©rt lesz az ember, mert a
szerÃ©nysÃ©get kÃ¼lsÃµdlegesen magÃ¡ra veszi, mint egy maszkot, valamilyen hÃ¡tsÃ³
gondolattal-cÃ©llal, hanem azÃ©rt, mert amikor sikerÃ¼l szembenÃ©znie Ã¶nmagÃ¡val, megretten a
sajÃ¡t sÃ¶tÃ©tsÃ©gÃ©tÃµl, hitetlensÃ©gÃ©tÃµl, tompasÃ¡gÃ¡tÃ³l. SzerÃ©nyebb azÃ©rt lesz, mert
belÃ¡tja, hogy milyen hosszÃº megismerÃ©si-megvalÃ³sÃ-tÃ¡si folyamaton kell tudatosan Ã¡tmennie
ahhoz, hogy sajÃ¡t tengelyÃ©be kerÃ¼ljÃ¶n.
Az elmetafizikÃ¡tlanodott emberisÃ©g a vilÃ¡gba nem lÃ©pik, hanem a vilÃ¡gba "vettetve" Ã©l, de nem
azÃ©rt mert valaki- mondjuk egy felsÃµbb hatalom- e vilÃ¡gba veti, hanem a sajÃ¡t maga szellemi
lÃ©nyegÃ©tÃµl valÃ³ eltÃ¡ntorodÃ¡sa miatt sÃ¶tÃ©t, vÃ¡lsÃ¡gos valÃ³sÃ¡got idÃ©z magÃ¡ban Ã©s
maga kÃ¶rÃ¼l, amelyben az Ã©rtÃ©kek elmosÃ³dnak, eltompulnak, tele Ã©rthetetlen, zavaros
esemÃ©nyekkel vagy Ã©ppen olyan Ã©rthetetlen, kÃ-nos esemÃ©nytelensÃ©ggel. FurcsÃ¡n hangzik
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esetleg, de az ember nemcsak e vilÃ¡gba vettetett tÃºlÃ©lÃ©sre Ã-tÃ©li sajÃ¡t magÃ¡t, hanem a
tÃºlvilÃ¡gra vetettsÃ©gre is. Eme utÃ³bbi vilÃ¡gra vonatkozÃ³ lÃ¡tÃ¡sa Ã©ppen Ãºgy hiÃ¡nyzik, mint az "e
vilÃ¡g" metafizikai lÃ©nyegÃ©re vonatkozÃ³ lÃ¡tÃ¡sa. A tÃºlvilÃ¡g nem egy vonalszerÃ¼en leÃ©lt
evilÃ¡gi Ã©let folytatÃ¡sa, vagyis bizonyos Ã©rtelemben az. Azonban sokkal helytÃ¡llÃ³bb a tÃºlvilÃ¡got
jelenlÃ©vÃµnek tekinteni, de nem az elhunyt emberek szellemÃ©t megidÃ©zgetÃµ spiritisztÃ¡k
tÃºlvilÃ¡gÃ¡nak Ã©rtelmÃ©ben. Az Ã©letszerÃ¼, racionÃ¡lisan, Ã©rzÃ©kekkel felfoghatÃ³ vilÃ¡gon tÃºl
van a metafizikai "vilÃ¡g", de Ãºgy van tÃºl, hogy bennÃ¼nk is jelen van, Ã¡tszÃ¶vi mindennapjainkat,
pszichikumunkat, sorsunkat, testÃ¼nket. Ilyen metafizikai vilÃ¡g van, Ã©s Ãºgy van, hogy ezen alapszik az
egÃ©sz fÃ¶ldi Ã©letÃ¼nk, pÃ¡lyafutÃ¡sunk. ErrÃµl a metafizikai vilÃ¡grÃ³l nem tud a mai emberisÃ©gÃºgy Ã¡ltalÃ¡ban vÃ©ve- Ã©s errÃµl a vilÃ¡grÃ³l tud az igazi asztrolÃ³gus. Ilyen alapon mer fontos
sorskÃ©rdÃ©sekben, problÃ©mÃ¡kban, krÃ-zisekben informÃ¡ciÃ³t adni.
A szellemi hagyomÃ¡nyok Ã©s ezeknek hiteles Ã©rtelmezÃµi- Ã©s itt nem tudom meg nem nem emlÃ-teni
Hamvas BÃ©lÃ¡t, RenÃ© GuÃ©nont- ismertÃ©k a lÃ©tezÃ©s metafizikai alapjait Ã©s Ã-gy tudtak egy
olyan szellemi szÃ-nvonalat adni, amelyet fontos kÃ©rdÃ©sekben figyelembe lehet venni. Az ismeret persze
egymagÃ¡ban nem elÃ©g. Az asztrolÃ³gus mindennapi Ã©lete, megÃ©lÃ©sei, tapasztalatai, ezek
megfelelÃµ Ã©rtelmezÃ©se vezet el odÃ¡ig, hogy mÃ¡s ember sors-problÃ©mÃ¡it is figyelembe merje
venni az ÃºtmutatÃ¡s-adÃ¡s szÃ¡ndÃ©kÃ¡val.
A hagyomÃ¡nyok, a szellemi ember, a tÃºlvilÃ¡g (metafizikai valÃ³sÃ¡g) voltak mindig is a forrÃ¡sok a
fontos kÃ©rdÃ©sekben. A gondolat egyÃ©bkÃ©nt HamvastÃ³l szÃ¡rmazik, amelyet egyik mÃ¼vÃ©ben
rÃ©szletesen ki is fejt. A mai ember valamifÃ©le kivetÃ-tett Ã©s jÃ¶vÃµben elÃµretolt
tÃºlvilÃ¡gkÃ©ppel, tÃºlfeszÃ-tett tÃºlÃ©lÃ©si kÃ©sztetÃ©sekkel Ã©s a szellemi lÃ¡tÃ¡s hiÃ¡nyÃ¡ban
Ã©l(vilÃ¡gra Ã©s tÃºlvilÃ¡gra vettetve Ã¶nmagÃ¡t). Ilyen Ã©rtelemben kezd egy kicsit felismerhetÃµbben
kirajzolÃ³dni az "Ã©lÃµ holt" sÃ¶tÃ©tsÃ©gben valÃ³ tÃ¡molygÃ¡sÃ¡nak rettenetes kÃ©pe, fÃµleg ha az
ember magÃ¡ra ismer a tÃ¡molygÃ³ban. De ha a felismerÃ©s megtÃ¶rtÃ©nt, elindÃ-thatja magÃ¡ban az
ember azt a folyamatot, amely az igazi megismerÃ©sen keresztÃ¼l Ã¡tvalÃ³sÃ-tja az embert igazi
valÃ³sÃ¡gÃ¡ba, vagyis visszahelyezi igazi szemÃ©lyes tengelyÃ©be, centrumÃ¡ba, isteni lÃ©nyegÃ©be,
fÃ©nyÃ©be. Itt jÃ¶n pedig a metafizikai paradoxon.
Az ember fÃ¶ldi Ã©letÃ©ben nem akkor talÃ¡l vissza szemÃ©lyes Ã©s isteni lÃ©nyegÃ©hez, ha
megtanul nagyon kÃ¼lÃ¶nleges Ã©s kÃ¡prÃ¡zatos tetteket vÃ©grehajtani, tÃ¼nemÃ©nyes varÃ¡zslatokat,
produkciÃ³kat, hanem akkor, amikor egÃ©szen egyszerÃ¼ mindennapi feladatait egÃ©szsÃ©gesen,
boldogan, derÃ¼sen, meghitten elvÃ©gzi, Ã©s mindezt tudatosan teszi. VigyÃ¡zat, semmi fÃ©le
profanizÃ¡lÃ¡srÃ³l szÃ³ nincs. Az egyszerÃ¼, tiszta, tudatos, teljes szÃ-vvel-lÃ©lekkel megÃ©lt
mindennapoknak Ã³riÃ¡si metafizikai Ã©rtÃ©ke van. IsmÃ©t csak Hamvast idÃ©zem, aki a
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ szellemi beavatottsÃ¡gi fokozatokat utolÃ©rhetetlen metafizikai Ã©leslÃ¡tÃ¡ssal
vÃ©gignÃ©zve, arra a kÃ¶vetkeztetÃ©sre jutott, hogy mindezeken tÃºlmenÃµen- mÃ©g a "nevezetes
nÃ©vtelensÃ©g" Ã¡llapotÃ¡Ã©n is- legszÃ-vesebben egyszerÃ¼, mindennapi ember lenne. Vagyis: eljutott
addig a felismerÃ©sig, hogy ennek a fÃ¶ldi Ã©letnek, az ezt tudatosan megÃ©lÃµ embernek, a maga
egyszerÃ¼sÃ©gÃ©ben, elkÃ©pesztÃµen "magÃ¡tÃ³l Ã©rtetÃµdÃµ" mivoltÃ¡ban rejlÃµ Ã©rtÃ©ke
metafizikailag, lelkileg, szellemileg, testileg, "valÃ³sÃ¡gilag" Ã©s minden fÃ©lekÃ©ppen a lehetÃµ
legnagyobb. Ezen a felismerÃ©sen alapszik az igazi asztrolÃ³giai is, ezÃ©rt nem szÃ¡llÃ-t a
megrendelÃµhÃ¶z szupermisztikus recepteket, amellyel, mÃ©g ha reÃ¡lisak lennÃ©nek, sem tudna
valÃ³jÃ¡ban mit kezdeni a Lilith-tartalmaiban vagyis a vak, mohÃ³ kÃ©sztetÃ©seiben Ã©gÃµ, a
tÃºlÃ©lÃ©si gÃ¶rcsrohamok kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ vÃ¡ltozatain vÃ©gigpÃ¶rgÃµ ember.
Ilyen Ã©rtelemben laposnak tÃ¼nhet az igazi asztrolÃ³gus tanÃ¡csa, miszerint egy nÃ©gyes hÃ¡z, vagy
Hold vagy RÃ¡k motÃ-vumokkal a horoszkÃ³pjÃ¡ban rendelkezÃµ szemÃ©lynek azt mondja, hogy ne
kerÃ¼lgesse a csalÃ¡dalapÃ-tÃ¡st, hanem vÃ¡llalja fel, vagy ha mÃ¡r van csalÃ¡dja, akkor bizonyos, a
csalÃ¡dhoz kÃ¶tÃµdÃµ magatartÃ¡sÃ¡n vÃ¡ltoztassonâ€¦
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Azonban, ha tudjuk az elÃµbb emlÃ-tett pÃ©lda kapcsÃ¡n, hogy mi a csalÃ¡d, a gyermekvÃ¡llalÃ¡s, a
nevelÃ©s metafizikai Ã©rtelme, mÃ¡ris nem tÃ¼nik olyan laposnak. Ã‰s amikor konkrÃ©tan
szembesÃ¼lÃ¼nk az illetÃµ problÃ©mÃ¡kkal, amely a csalÃ¡dfenntartÃ³i hÃ-vatÃ¡sunkban valÃ³
helytÃ¡llÃ¡sunkat Ã©rinti Ãºgy szellemileg, mint lelkileg Ã©s egyÃ©b vonatkozÃ¡sokban is, akkor meg
vÃ©gkÃ©pp nem tÃ¼nik laposnak az ezzel valÃ³ foglalkozÃ¡s. Mindez egy pÃ©lda volt. Lehet
pÃ©ldÃ¡kat felsorolni mÃ¡s Ã©letterÃ¼leteken is: pÃ¡rkapcsolat, anyagiak, hÃ-vatÃ¡s, alkotÃ¡s,
tÃ¡rsadalom stb. Az asztrolÃ³gia kÃ¶rÃ©ben minden Ã©letterÃ¼let benne foglaltatik Ã©s mindegyiknek
megvan a maga metafizikai lÃ©nyege, Ã©rtÃ©ke, Ã©rtelme, a rÃ¡ vonatkozÃ³ lÃ¡tÃ¡s, tudÃ¡s, ismeret
Ã©s szemlÃ©let.
Amikor az embernek sikerÃ¼lt Ã¶nmagÃ¡ban leÃ¡llÃ-tania szegÃ©nysÃ©gtÃµl, szenvedÃ©stÃµl,
bizonytalansÃ¡gtÃ³l, betegsÃ©gtÃµl valÃ³ Ã¡llandÃ³ fÃ©lelmeit, leÃ-rhatatlan aggÃ³dÃ¡sÃ¡t,
szorongÃ¡sÃ¡t Ã©s a mindezek Ã¡ltal mozgatott cselekvÃ©seit Ã©s cselekvÃ©s-sorozatatait, akkor vÃ©gre
igazÃ¡n belelÃ¡that abba, hogy mi az amitÃµl tÃ©nyleg szegÃ©ny lehet, vagy beteg, vagy bizonytalan. Nem
a bank, a biztosÃ-tÃ³hÃ¡z, a szociÃ¡lis intÃ©zmÃ©ny-apparÃ¡tus fogja megvÃ©deni a szenvedÃ©stÃµl, de
nem is ezek fogjÃ¡k garantÃ¡lni felhÃµtlen boldogsÃ¡gÃ¡t, hanem az a tudatossÃ¡g, szellemi nyitÃ¡s,
amellyel elÃµszÃ¶r szembe tudni nÃ©zni az Ã¶nmagÃ¡ban hordozott rettenetes sÃ¶tÃ©tsÃ©geivel,
racionÃ¡lis argumentÃ¡ciÃ³kkal lefestett ÃµrÃ¼ltsÃ©geivel, monomÃ¡niÃ¡ival, majd aztÃ¡n fokozatosan,
kitartÃ³an Ã¶nmaga isteni lÃ©nyege felÃ© kezdi tisztÃ-tani Ã¶nmagÃ¡t, egyre jobban megÃ©rtve Ã©s
elsajÃ¡tÃ-tva mindennapi, fÃ¶ldi Ã©letÃ©nek lÃ©nyegÃ©t, metafizikai Ã©rtelmÃ©t.
FÃ¶ldi Ã©let, hÃ©tkÃ¶znapok, az elszÃ¼rkÃ¼lt ember Ã©s Ã©let- mondjuk, azonban mindezt
anÃ©lkÃ¼l, hogy metafizikai jelentÃµsÃ©gÃ©t Ã©s fÃµleg kÃ¶vetkezmÃ©nyÃ©t felmÃ©rnÃ©nk.
KÃ©nyelmes, tetszetÃµs Ã©s szÃ-nesebb a gondolat, hogy az elektronok vagy mÃ©g ezeknÃ©l is kisebb
rÃ©szecskÃ©k amelyek valahol az anyagi Ã©s nem-anyagi vilÃ¡g hatÃ¡rÃ¡n tÃ¡ncolnak, bizonyos
megjelenÃ©sÃ¼kben azt Ã©rzÃ©keltetik velÃ¼nk, pÃ©ldÃ¡ul, hogy asztalâ€¦- azonban ebben nem a
materiÃ¡lis/immateriÃ¡lis tÃ©nyezÃµk kÃ©pezik a misztÃ©rium sÃºlypontjÃ¡t, hanem az, hogy asztal. Az
"asztalon" van a metafizikai sÃºlypont Ã©s ez a metafizikai paradoxon. A tudatosan megÃ©lt
mindennapokon van a metafizikai sÃºlypont Ã©s ez a metafizikai paradoxon. A mindennapban az ember nem
kell szÃ¼rke, lapos, tompa legyen. Az ember lehet egÃ©szsÃ©ges, tudatos, boldog, Ã¶nmagÃ¡ra talÃ¡lt,
Ã©rtelmes, szabad, elÃ©gedett. Ez a "szemÃ¼nk elÃµtt Ã¡llÃ³ nyÃ-lt misztÃ©rium ". A metafizika, a
szellem, a lÃ©nyeg nem "odaÃ¡t " van. Itt van. Egy mÃ¡s pÃ©ldaâ€¦- Ha lÃ¡thatok egy mÃ¡sik embert, lehet
ugyan az egÃ©szet, mint jelensÃ©get felfogni Ã©s ezerfÃ©lekÃ©ppen magyarÃ¡zni-pÃ©ldÃ¡ul a mÃ¡sik
ember rÃ©szÃ©rÃµl adott viselkedÃ©st vÃ©ve Ã©rtelmezÃ©si alapul- azonban ebben az esetben sem itt
van a metafizikai sÃºlypont. A metafizikai sÃºlypont ott van, hogy egy mÃ¡sik, egÃ©sz, teljes emberrel
Ã¡llok szemben, beszÃ©lek vele, ott vagyok, Ãµ is ott van Ã©s az egÃ©sz, nagy, emberre vonatkozÃ³
hatalmas ismeretanyagtÃ³l Ã©s elmÃ©lettÃµl eltekintve vÃ¡lthatok vele nÃ©hÃ¡ny egyszerÃ¼ szÃ³t.
Az elvakult mindennapokbÃ³l a metafizikai alapokra helyezett mindennapokba valÃ³ Ã¡tmenet azonban
kitartÃ¡st igÃ©nylÃµ folyamat. Ide kell az a fajta megismerÃ©s, amit az igazi asztrolÃ³gus tud nyÃºjtani
azoknak, akik e folyamatot el akarjÃ¡k indÃ-tani Ã¶nmagukban. Az asztrolÃ³gus bizonyos mÃ©rtÃ©kig
"Ã¡tszenvedte" a kezdeti nehÃ©zsÃ©geket, amelyek mindenkÃ©ppen velejÃ¡rÃ³i a szemÃ©lyes
fejlÃµdÃ©snek Ã©s vÃ¡ltozÃ¡snak. Ezt a metafizikai tapasztalatot Ã¡tÃ©lve Ã©s a megfelelÃµ
asztrolÃ³giai tudÃ¡s birtokÃ¡ban tud informÃ¡ciÃ³t, ÃºtmutatÃ¡st adni olyan embereknek, akik ugyan nem
akarnak hÃ-vatÃ¡s szerÃ¼en foglalkozni metafizikÃ¡val, asztrolÃ³giÃ¡val, de fÃ¶ldi Ã©letÃ¼ket tisztÃ¡n,
tudatosan, egÃ©szsÃ©gesen, Ã©rtelmesen akarjÃ¡k megÃ©lni.
Az "asztallal" adott pÃ©ldÃ¡val kapcsolatosan mÃ©g hozzÃ¡teendÃµ, hogy a finom hullÃ¡mokkal,
rezgÃ©sekkel, aprÃ³ rÃ©szecskÃ©kkel sÃµt rÃ©szecskÃ©n tÃºli, immateriÃ¡lis lÃ©tezÃµkbÃµl
Ã¶sszeÃ¡llÃ³ asztal-magyarÃ¡zat addig jÃ³, amÃ-g egy ember vÃ©gre kibillen a csakugyan betokosodott,
beszÃ¼kÃ¼lt szemlÃ©letÃ©bÃµl, felszÃ-nes lÃ¡tÃ¡sÃ¡bÃ³l, tudatÃ¡llapotÃ¡bÃ³l Ã©s vÃ©gre hajlandÃ³
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feleszmÃ©lni arra, hogy a valÃ³sÃ¡g egyÃ©b tartomÃ¡nyai is lÃ©teznek azon kÃ-vÃ¼l, hogy itt Ã¡ll
elÃµttÃ¼nk a kÃ©zzelfoghatÃ³ "asztal". Mindez semmit sem von el az "asztal" metafizikai
sÃºlypontjÃ¡bÃ³l. Hiszen erre vonatkozÃ³ legelsÃµ megkÃ¶zelÃ-tÃ©sÃ¼nk tovÃ¡bbra is az marad, hogy
"asztal", Ã©s ez Ã-gy rendben is van. Erre mondjÃ¡k a hagyomÃ¡nyok, hogy a metafizikai megvalÃ³sÃ-tÃ¡s
sorÃ¡n "nem tÃ¶rtÃ©nik semmi". Minden az marad, ami volt, viszont mÃ¡r sokkal tÃ¡gasabb
Ã©rtelmezÃ©sben. Mikor a metafizikai fordulÃ³ponton Ã¡tjutott valaki, azutÃ¡n mehet nyugodtan rizset
enniâ€¦ UgyanÃºgy, mint mÃ¡s.
Azonban valami mÃ©gis tÃ¶rtÃ©nik, valamifÃ©le "belsÃµ vÃ¡ltozÃ¡s". Nem is tÃ¶rtÃ©nÃ©s ez, hanem
megvalÃ³sulÃ¡s. Az embernek derengeni kezd Ã©lete addig Ã©rthetetlennek vagy nehezen kÃ¶vethetÃµnek
vÃ©lt Ã©rtelme, s ami tudatosul ezÃ¡ltal benne, az valÃ³bb Ã©s igazabb, mint az addigi felszÃ-nes
valÃ³sÃ¡gmagyarÃ¡zatok (amelyek ma elÃ¡rasztjÃ¡k a vilÃ¡got).
III. Az asztrolÃ³gus.
Az eddig leÃ-rtak Ã©rtelmÃ©ben a kÃ¶vetkeztetÃ©s Ã¶nmagÃ¡tÃ³l adÃ³dik, hogy
asztrolÃ³gus-metafizikus nem az, aki annak titulÃ¡lja magÃ¡t, esetleg felmutat egy egÃ©szen hiteles
oklevelet Ã©s a kiÃ©rett mester lÃ¡tszatÃ¡val kecsegtet nÃ©ha, Ã©s ezzel a gondolattal csapja be
Ã¶nmagÃ¡t. A hiteles asztrolÃ³gus szerÃ©nysÃ©ge Ã©s egyben Ã¶ntudatossÃ¡ga, magabiztossÃ¡ga abban
Ã¡ll, hogy tisztÃ¡ban van azzal, hogy amÃ-g az Ã©let alkÃ-miai-spirituÃ¡lis-mentÃ¡lis-pszicholÃ³giai-stb.
folyamatait jÃ¡rja az Ã©letszakaszok kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ ciklusaiban, addig legjobb, sÃµt az egyetlen jÃ³, ha a
tanÃ-tvÃ¡nyi jogÃ¡t, nyitottsÃ¡gÃ¡t, Ã©bersÃ©gÃ©t maximÃ¡lisan fenntartja. AttÃ³l lehet asztrolÃ³gus
Ã©s olyan mÃ©rtÃ©kben tud asztrolÃ³gus lenni valaki, a lexikÃ¡lis tudÃ¡sÃ¡n tÃºl, amennyiben
szemÃ©lyes Ã©letfeladatainak tudatosan eleget tett. A tanÃ¡csadÃ³ szemÃ©lye Ã©s a tanÃ¡cs nem
kÃ¼lÃ¶nÃ-thetÃµ el egymÃ¡stÃ³l. Ez mÃ¡r magÃ¡bÃ³l a szaturnuszi lÃ©telvbÃµl, a "kÃ¼szÃ¶b
ÃµrÃ©bÃµl" is adÃ³dik, amely abban Ã¡ll, hogy Ã¡thatolhatatlan hatÃ¡rt, falat kÃ©pez, mint akadÃ¡lyt
mindazok elÃ©, akik nem akarjÃ¡k Ã©letfeladataikat tudomÃ¡sul venni Ã©s azok felvÃ¡llalÃ¡sÃ¡ra
szÃ©pen-lassan rÃ¡hangolÃ³dni, vÃ©gÃ¼l teljes "fÃµÃ¡llÃ¡sban" magukba fogadni. MikÃ¶zben
felszÃ-nes, fÃ©lrevezetÃµ tanÃ¡csokat, jÃ³slatokat osztogatnak szÃ©ltÃ©ben, hosszÃ¡ban mindenfele. A
felvÃ¡llalt Ã©s bevÃ¡ltott Ã©letfeladat, a felelÃµssÃ©gteljes Ã©let Ã©s egyben a szabadsÃ¡g kulcsa, a
hiteles asztrolÃ³gus ismertetÃµje.
Az asztrolÃ³gusi tevÃ©kenysÃ©g olyan Ã¶sszetett tevÃ©kenysÃ©g, amely a mai tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡s
Ã¶sszes nÃ-vÃ³it igÃ©nybe veszi, de itt sem Ã¡ll meg, hanem tovÃ¡bb megy, tÃºlmutat ezeken. Valahol itt
Ã©rtem el ezen Ã-rÃ¡som eredeti cÃ©ljÃ¡hoz, hogy az asztrolÃ³giÃ¡nak Ã©s az asztrolÃ³gusnak legalÃ¡bb
megjelÃ¶ljem azt a helyet, ahol az valÃ³jÃ¡ban van. Mindez nem arra valÃ³ utalÃ¡s, hogy Ã©n, aki
asztrolÃ³giÃ¡val foglalkozok, mindenek fÃ¶lÃ¶tt Ã¡llnÃ©k, mestere lennÃ©k az egÃ©sz Ã©letnek.
IlyenrÃµl szÃ³ sincs. Aki asztrolÃ³giÃ¡val foglalkozik, mint horoszkÃ³pok Ã©rtelmezÃ©sÃ©t is vÃ¡llalÃ³
szemÃ©ly, elindult egy Ãºton Ã©s olyan hitelessÃ©gi fokot tud adni-nyÃºjtani, amilyent elÃ©rt. Amit
elÃ©rt, arrÃ³l be tud szÃ¡molni Ã©s bÃ¡rki nyugodtan meggyÃµzÃµdhet arrÃ³l, hogy Ãºgy
van-e.(transzparens egzisztencia). Azonban arrÃ³l sem szabad elfeledkezni, hogy milyen intenzÃ-v
megismerÃ©si folyamaton kell Ã¡tmennie az asztrolÃ³gusnak. Vagyis, mint magÃ¡t asztrolÃ³gusnak vallÃ³
szemÃ©ly Ãºgy szÃ¡mÃ-t igazÃ¡n asztrolÃ³gusnak, ha Ã©letfeladatai felvÃ¡llalÃ¡sÃ¡nak nekikezdett
(szemÃ©lyes Ã©lete Ã¡ttetszÃµsÃ©ge, tisztasÃ¡ga, transzparenciÃ¡ja), de mÃ¡sfelÃµl, pontosabban ezzel
egyÃ¼tt van egy mÃ¡sik komponense is az asztrolÃ³gusi hÃ-vatÃ¡snak: a tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡s,
Ã¶nkÃ©pzÃ©s, orientÃ¡ciÃ³, tanulÃ¡s. Ãšgy tÃ¼nne, hogy ahhoz, hogy ÃºtmutatÃ¡st, informÃ¡ciÃ³t tudjon
adni, tÃ¶bbet kell megtanuljon, mint amennyire szemÃ©lyes Ã©lete rendezÃ©sÃ©hez szÃ¼ksÃ©ge lenne,
valÃ³jÃ¡ban azonban nem tanul tÃ¶bbet, mert az Ã¡ltala felvÃ¡llalt asztrolÃ³gusi hÃ-vatÃ¡s szellemi kerete
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pontosan magÃ¡ban foglalja Ã©s mÃ©rtÃ©kszerÃ¼en kiegyensÃºlyozza, hogy ne mint tÃ¶bblet, hanem
mint helyÃ©re kerÃ¼lÃµ szellemi tartalom legyen jelen az, amit "plusszban" tanul. De hovÃ¡ akarok
elÃ©rkezni? Oda, ahol az asztrolÃ³giÃ¡t Ã©s az asztrolÃ³gust ma teljesen fÃ©lreÃ©rtik. Egy Ã¼gyvÃ©di,
vagy egy mÃ©rnÃ¶ki, vagy egy orvosi stb. tudÃ¡s Ã©s felkÃ©szÃ¼ltsÃ©g hivatalosan Ã©s Ã¡ltalÃ¡nosan
elismertnek szÃ¡mÃ-t, de ne is beszÃ©ljek a kÃ¶zigazgatÃ¡sban, politikai Ã©letben, a vezetÃ©sben
betÃ¶ltÃ¶tt olyan hivatÃ¡sokrÃ³l, amelyek szÃ©lsÃµsÃ©gesen tÃºlÃ©rtÃ©kelÃµdnek Ã©s a "tÃ¡rsadalmi
igazsÃ¡gossÃ¡g" Ã©rtelmÃ©ben, olyan pozÃ-ciÃ³ban Ã©s "anyagi" juttatÃ¡sban van rÃ©szÃ¼k, amely
jÃ³val egy reÃ¡lisan megindokolhatÃ³ szÃ¼ksÃ©gessÃ©g nÃ-vÃ³ja fÃ¶lÃ¶tt van. Mindez azÃ©rt mert egy
alapvetÃµen racionÃ¡lis, ipari tÃ¡rsadalomban Ã©lÃ¼nk, ahol mÃ©g mindig az szÃ¡mÃ-t Ã©rtÃ©knek,
ami kÃ-vÃ¼l van, ami kÃ©zzel foghatÃ³, megehetÃµ, megihatÃ³, belakhatÃ³, Ã©lvezhetÃµ, s nem
helyezÃ¼nk elÃ©g hangsÃºly a dolgok Ã¡tfogÃ³bb, szemÃ©lyÃ¼nket is implikÃ¡lÃ³ Ã©rtelmezÃ©sekre.
A Descartes Ã³ta elindÃ-tott Ã©s uralkodÃ³ racionÃ¡lis, pragmatikus vilÃ¡gkÃ©p Ã©rtelmÃ©ben tÃºl jÃ³l
megtanultuk, hogy az a reÃ¡lis, ami kÃ-vÃ¼l van, a felszÃ-nen,
nem csoda, ha ennek van Ã©rtÃ©ke a nagytÃ¶bbsÃ©g szemÃ©ben. MegismertÃ¼k a kÃ¼lsÃµ vilÃ¡got,
annak tÃ¶rvÃ©nyszerÃ¼sÃ©geit, tudunk racionÃ¡lisan gondolkozni, nem dÃµlÃ¼nk be a
babonasÃ¡goknak, mint a kÃ¶zÃ©pkorban, de kÃ¶zben nem tudjuk Ã©rtelmezni, az Istenhez vezetÃµ,
Ã¶nÃ¡llÃ³sÃ¡gunk alapjÃ¡t kÃ©pezÃµ belsÃµ mÃ©lysÃ©geinket, valÃ³sÃ¡gunk kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ
szintjeit. MÃ©g mindig, mindent egysÃ-kÃº, a mÃ©lysÃ©get Ã©s a szemÃ©lyt megkerÃ¼lÃµ
gondolkodÃ¡ssal prÃ³bÃ¡lunk magyarÃ¡zni Ã©s megoldani. Nem arrÃ³l van szÃ³, hogy az asztrolÃ³gus nem
gondolkozik racionÃ¡lisan Ã©s nem szÃ¡mol az anyagi valÃ³sÃ¡ggal, hanem arrÃ³l, hogy nem csak Ã-gy
gondolkozik Ã©s nem csak ezzel szÃ¡mol. Az emberek nagytÃ¶bbsÃ©gÃ©nek szemÃ©ben az asztrolÃ³gus
mÃ©g mindig a kÃ¶zÃ©pkorbeli, vagy mÃ©g azelÃµtti babonÃ¡s, garabonciÃ¡s ember, aki nem
gondolkozik, nem figyel, nem szintetizÃ¡l, nem analizÃ¡l, csak transzba esik s mondja a kinyilatkoztatÃ¡sait,
anÃ©lkÃ¼l, hogy Ã©rtenÃ© annak Ã©rtelmÃ©t. A szemÃ©lyi horoszkÃ³p Ã©rtelmezÃ©s nagyon is
kemÃ©ny Ã©s sok agyi mÃ¼veletet, elÃµzetes gyakorlati Ã©s metafizikai ismereteket igÃ©nylÃµ feladat,
amennyiben azt valaki komolyan Ã©s felelÃµssÃ©gteljesen vÃ©gzi. Metafizikai megalapozottsÃ¡g
nÃ©lkÃ¼l az asztrolÃ³gia, olyan, mint matematika nÃ©lkÃ¼l a fizika, vagyis igen gyenge. RÃ©gi
szimbÃ³lumai Ã¼resen konganak s spekulatÃ-v, jÃ³solgatÃ³, kicselezÃµ technikÃ¡i jobb esetben
bÃ¡rgyÃºak, rosszabb esetben az embert szellemÃ©ben, imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡ban, megkÃ¶tÃµ, visszafejlesztÃµ
technikÃ¡k. Egy horoszkÃ³p megÃ-rÃ¡sa, a gÃ©pÃ©szeti egyetemet vÃ©gzett felesÃ©gem szerint is,
sokkal tÃ¶bb szellemi munkÃ¡t igÃ©nyel, mint pÃ©ldÃ¡ul egy csalÃ¡di hÃ¡z megtervezÃ©se, amivel
mÃ©g kÃ¼lÃ¶n megismerkedett, foglalkozott az egyetemi Ã©vei sorÃ¡n.
Ezzel szemben az asztrolÃ³gus:
1. Ha van is valamely, valamennyire elismert oklevele, amellyel a tÃ¡rsadalmi tÃ¶rvÃ©nyessÃ©ggel is
Ã¶sszhangban tudna tevÃ©kenykedni, kÃ¼lÃ¶n erÃµfeszÃ-tÃ©seket kell tegyen Ã¡llandÃ³an azt
cÃ©lzandÃ³- mint jelenleg Ã©n is - hogy senki semmilyen irÃ¡nybÃ³l ne tÃ©vessze Ãµt azzal a
kÃ¶vÃ©redÃµ Ã¡lasztrolÃ³gusi Ã¼zlethÃ¡lÃ³val, amellyel talÃ¡lkozhatunk pÃ©ldÃ¡ul az interneten is,
Ã©s amelynek metafizikai-szellemi szÃ-nvonala nagyon alacsony, annÃ¡l tÃ¶bb bennÃ¼k az Ã¶nkÃ©nyes
spekulÃ¡ciÃ³.
2. MÃ©giscsak bosszantja, hogy olyan intenzÃ-v szellemi - mentÃ¡lis - intellektuÃ¡lis erÃµfeszÃ-tÃ©st kell
vÃ©grehajtson egy-egy horoszkÃ³pÃ©rtelmezÃ©s sorÃ¡n, amelynek egy tÃ-zedÃ©t is sokkal jobban
megfizetik "jobb helyeken", Ã-gy szembe kell nÃ©znie sajÃ¡t haragjÃ¡val, amit a jelen emberisÃ©g
korlÃ¡tozottsÃ¡ga ellen tÃ¡plÃ¡l. Nincs olyan bizottsÃ¡g, intÃ©zmÃ©ny - lehet, jobb is mivel az
emberisÃ©g gondolkozÃ¡sa mÃ©g nem Ã¡ll azon a szinten - amely csakugyan megbÃ-zhatÃ³an meg tudnÃ¡
Ã¡llapÃ-tani az asztrolÃ³gusi hivatÃ¡sban valÃ³ kompetenciÃ¡jÃ¡t valakinek. Ã•gy bejÃ¶n egy olyan istermÃ©szetesen Ãºgy, hogy ezÃ©rt felelÃµssÃ©get is vÃ¡llal-hogy mindenki Ã¶nmagÃ¡t minÃµsÃ-ti Ã©s
Page 6/9
Created by HTML2PDF / FPDF

Anyagiak, szellemiek és az asztrológia.
http://www.asztrologia.ro/

mÃ©ri fel sajÃ¡t szÃ-nvonalÃ¡t illetÃµen.
3. Ha a pÃ©nzre utalÃ¡st tesz, mÃ¡ris Ãºgy tÃ¼nik, hogy "ahÃ¡, tehÃ¡t erre megy ki a jÃ¡tÃ©k", vagyis
Ãºgy tÃ¼nik, hogy az egÃ©sz nem egyÃ©b, mint nyerÃ©szkedÃ©s. A mai tÃ¡rsadalmi szemlÃ©let-ha van
ilyen- az egÃ©szen jÃ³l kÃ¶vethetÃµ haszonÃ©rtÃ©ket veszi alapul Ã©s ennek alapjÃ¡n Ã¡llapÃ-tja meg,
valami Ã©rtÃ©kes vagy sem. Sok, szemÃ©lyes sorsa vonatkozÃ³, nagyon fontos informÃ¡ciÃ³ nem bÃ-r
ilyen kÃ¶zvetlenÃ¼l kÃ¶vethetÃµ haszonÃ©rtÃ©kkel, amirÃµl azon nyomban meg lehetne Ã¡llapÃ-tani,
hogy Ã©rtÃ©ke miben Ã¡ll. A horoszkÃ³p szintÃ©zisemet nem tudom azonnal felkenni az arcomra, mint
egy jÃ³ sminket, nem tudom felvenni magamra, hogy mÃ¡sok lehetÃµleg megcsodÃ¡lhassÃ¡k Ã©s
irigyeljenek miatta, nem tudok kimenni az utcÃ¡ra mint a vadonatÃºj kocsimmal, mobilommal, amire bukna a
vilÃ¡g legmenÃµbb pasija, nÃµje, barÃ¡tnÃµje, fÃµnÃ¶ke. S nekem a boldogsÃ¡gom akadÃ¡lymentesen
biztosÃ-tva lenne.( LÃ¡m, kÃ¼lsÃµsÃ©geket elsÃµrendÃ¼nek tartÃ³, megfertÃµzÃ¶tt racionÃ¡lis
gondolkodÃ¡sunk mindenhovÃ¡ beszÃ¼remkedik.) SÃµt mÃ©g csak nem is Ã©lvezhetem, mint egy
Wellness hÃ©tvÃ©gei masszÃ¡zskÃºrÃ¡t, vagy egy kÃ¼lfÃ¶ldi utazÃ¡st. EgyÃ©bkÃ©nt nem egyet
ismerek olyan embert, aki mindezeket megengedheti magÃ¡nak Ã©s a vilÃ¡gba mÃ©gis ki van vettetve, sem
boldog pÃ¡rkapcsolatra nem kÃ©pes, sem egÃ©szsÃ©ges Ã©letvezetÃ©sre, sem derÃ¼s
Ã©letÃ©rzÃ©sre. HosszÃºtÃ¡von nem csupÃ¡n anyagiakban lemÃ©rhetÃµ haszna van az asztrolÃ³gusi
tanÃ¡csnak, hanem elsÃµsorban egÃ©szsÃ©gben, pÃ¡rkapcsolatban, lelki koherenciÃ¡ban, Ã©s
egysÃ©gessÃ©gben lemÃ©rhetÃµ haszna. EgyÃ¡ltalÃ¡n nem mindegy, az, hogy megÃ©rtem-e mi az Ã©n
helyem, s hol az Ã©n helyem, mind, hogy Ã¡llandÃ³an spirituÃ¡lis helyemtÃµl eltÃ¡volodva a vilÃ¡gba
kivettetve, korlÃ¡tolt racionÃ¡lis Ã©rveim Ã©s Lilithem hatÃ¡sÃ¡ra, mÃ¡shol keresem a boldogulÃ¡somat,
mint ahol azt, az Ã©n szemÃ©lyi horoszkÃ³pom szerint, megtalÃ¡lhatnÃ¡m, s Ã-gy spirituÃ¡lis
Ã¶nvalÃ³mra Ã©bredhetnÃ©k. Rendet rakhatnÃ©k Ã¶nmagamban Ã©s a kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeiben, amely
Ã¡ltal a spirituÃ¡lis forrÃ¡sok Ã©s energiÃ¡k sokkal tisztÃ¡bban, akadÃ¡ly mentesebben Ã¡ramolhatnÃ¡nak
az Ã©n lelkivilÃ¡gomban, szervezetemben, viszonyrendszereimben. Ugyanis annÃ¡l rosszabb sincs, mint
amikor valaki nincs a helyÃ©n, rÃ¡adÃ¡sul ennek mÃ©g tudatÃ¡ban sincs, csak Ã©rzi, hogy nincs valami
rendjÃ©n vele Ã©s kÃ¶rÃ¼lÃ¶tte, mert el van idegenedve a kÃ¶rnyezetÃ©tÃµl, a vilÃ¡gtÃ³l, de
legfÃµkÃ©ppen Ã¶nmagÃ¡tÃ³l. Ilyen eltÃ¡volodott kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt nem kaphatom meg
azokat az embereket, azokat a visszajelzÃ©seket, amelyek tÃ¡panyagkÃ©nt szolgÃ¡lhatnÃ¡nak a lelkemnek,
s amelyeket feldolgozva egyre fÃ¼ggetlenebb, Ã©rettebb, Ã¡tlÃ¡tszÃ³bb, derÃ¼sebb, nem csupÃ¡n anyagi
Ã©rtelemben vetten, de azt sem kihagyva gazdagabb szemÃ©lyisÃ©ggÃ© vÃ¡lhatok. Az ilyen kivetett
ember tud egyebet tenni, mint folyamatosan erÃµszakoskodni, alakoskodni, meghunyÃ¡szkodni,
fÃµnÃ¶kÃ¶skÃ¶dni, ki, ki termÃ©szete Ã©s elÃµÃ©lete szerint. Vagy nem mindegy pÃ©ldÃ¡ul, hogy
fÃ¶lÃ¶slegesen viaskodom-e a pÃ¡rommal, mikÃ¶zben egyÃ¡ltalÃ¡n nem vagyok tudatÃ¡ban annak, hogy
valÃ³jÃ¡ban milyen belsÃµ szÃ¡lak kÃ¶tnek az Ãµ problÃ©mÃ¡jÃ¡hoz, "nehÃ©z" termÃ©szetÃ©hez.

4. Azonban, hogy ilyen informÃ¡ciÃ³khoz eljusson az asztrolÃ³gus, Ã¶sszehasonlÃ-thatatlanul tÃ¶bbet
dolgozik, mint egy mechanikus mÃ¼veleteit rutinosan vÃ©gzÃµ, jÃ³l fizetett, elismert szakember vagy
valamilyen mÃ¡s pozÃ-ciÃ³t, hÃ-vatÃ¡st betÃ¶ltÃµ szemÃ©ly. Ugyanakkor, lehet, hogy az illetÃµ
asztrolÃ³gus harmichÃ¡rom-harmincnÃ©gy Ã©ves Ã©s kÃ©t kis gyermeke van Ã©s rendkÃ-vÃ¼l zavarja,
hogy az asztrolÃ³giai tevÃ©kenysÃ©ge mellett, fix fizetÃ©ses intÃ©zmÃ©nynÃ©l is dolgozik, mÃ©gis
nehezen tudja eltartani csalÃ¡djÃ¡t, az asztrolÃ³giÃ¡t Ã¶vezÃµ elÃµÃ-tÃ©letek miatt. A mai ember
pragmatikus, felszÃ-nes gondolkodÃ¡sÃ¡nak kÃ¶szÃ¶nhetÃµen, nagyon sokszor egyenesen sajnÃ¡lja a
pÃ©nzÃ©t a spirituÃ¡lis fejlÃµdÃ©sÃ©re fordÃ-tani, s ebbe rÃ¡adÃ¡sul bele sem gondol. Sokkal hamarabb
kiadja pÃ©nzÃ©t, mondjuk egy jÃ³nak szÃ¡mÃ-tÃ³ dzsekire. Amely dzsekit (de Ã-rhatnÃ©k itt szandÃ¡lt,
sportcipÃµt, sÃ-bakancsot, prÃ©mkabÃ¡tot, kocsilÃ¡mpÃ¡t, mobiltelefont, zene lejÃ¡tszÃ³
kÃ©szÃ¼lÃ©ket, fodrÃ¡szhoz jÃ¡rÃ¡st, stb..) kÃ©t Ã©v mÃºlva maximum mÃ¡r nem vesz fel, mert
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kimegy kÃ¶zben a divatbÃ³l, s amely ipari cikkbÃµl szÃ¡zakat, ezreket lehet sorozatban gyÃ¡rtani. Mintha az
ember azÃ©rt Ã©lne, hogy dolgozzon, s utÃ¡na minden pÃ©nzÃ©t anyagi, ipari cikkekre fordÃ-tsa. Ez az
Ã©rtÃ©k koncepciÃ³nk ma. Ez a megfordÃ-tott, diszharmonikus Jupiter, s kÃ¶zben panaszkodik az
asztrolÃ³gusnak, hogy kevÃ©s a pÃ©nze. Most mÃ¡r az Ã©rtelmesebb emberek belÃ¡ttÃ¡k, hogy
racionÃ¡lis tudÃ¡suk fejlesztÃ©sÃ©re az iskola elvÃ©gzÃ©se utÃ¡n is szÃ¼ksÃ©gÃ¼k van, s ezÃ©rt a
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ tanfolyamokra elmennek. Viszont azt, hogy a spirituÃ¡lis tudÃ¡sÃ¡nak tÃ¡gulÃ¡sa
Ã©rdekÃ©ben is Ã©rdemes Ã¡ldozatokat hoznia azt igen kevesen lÃ¡ttÃ¡k, lÃ¡tjÃ¡k be. StartbÃ³l biztosan
nem. Mintha az asztrolÃ³gusnak nem kellene, miutÃ¡n fÃ¡radsÃ¡gosan, a legjobb tudÃ¡sÃ¡t latba vetve,
megÃ-rt egy Ã©rtelmezÃ©st, ennie, innia, gyermekeit, csalÃ¡djÃ¡t ellÃ¡tnia. Vagy, talÃ¡n egyes emberek
abban remÃ©nykednek, kÃ©pmutatÃ³an, hogy az asztrolÃ³gust Ã©s csalÃ¡djÃ¡t az angyalok, majd
ellÃ¡tjÃ¡k. (Ezennel jelentem nem tÃ¡plÃ¡lkozunk mÃ©g csak csillagokkal sem.)
KÃ¶zÃ¶mbÃ¶s az emberek szÃ¡mÃ¡ra, hogy az asztrolÃ³gus Ã©s csalÃ¡dja gazdasÃ¡gi, pÃ©nzÃ¼gyi
ellÃ¡tÃ¡sa milyen forrÃ¡sokbÃ³l szÃ¡rmazik, csak Ã©ppen Ãµk ne kelljen megfizessÃ©k a mÃ©ltÃ¡nyos
Ã¡rat, amelyet sokallnak, s lehetÃµleg ingyen szeretnÃ©k igÃ©nybe venni tudÃ¡sÃ¡t, gondolkozÃ¡sÃ¡t,
idejÃ©t. Ã‰rtem itt elsÃµsorban az e tÃ©ren teljesen tÃ¡jÃ©kozatlan, fÃ©lrevezetett ErdÃ©lyi
rendelÃµket. Az ingyen, barÃ¡tsÃ¡gbÃ³l, felÃ¡llÃ-tott horoszkÃ³ppal csak az baj, hogy aki megkapja nem is
Ã©rtÃ©keli, s nem is veszi komolyan, s nem is tudja hasznÃ¡t venni, ha akarja sem. MÃ¡r az egyetemes
tÃ¶rvÃ©nyek, nevezetesen a kompenzÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nye miatt sem, amelyekrÃµl mindenki tud a
lelkiismerete szintjÃ©n. Ennek Ã©rtelmÃ©ben, ha valamit nem fizetek meg az Ãµt megilletÃµ
Ã©rtÃ©kben, (fÃ¼ggetlenÃ¼l az Ã©ppen fennÃ¡llÃ³ szÃ¼kagyÃº tÃ¡rsadalmi megÃ-tÃ©lÃ©stÃµl,) az
nem fogja az Ã©n fejlÃµdÃ©semet, tÃ¡gulÃ¡somat szolgÃ¡lni, mÃ©g ha ipari cikkrÃµl van szÃ³, akkor
sem, nemhogy egy szemÃ©lyes a spirituÃ¡lis Ã©nemet Ã©rintÃµ magas szintÃ¼ szolgÃ¡ltatÃ¡srÃ³l.
MÃ¡rpedig a horoszkÃ³pomat pontosan ezÃ©rt kÃ©szÃ-ttetem, mert eljutottam oda, hogy komolyan
fejlÃµdni akarok.
5. MondhatnÃ¡ bÃ¡rki, hogy hÃ¡t tÃ¶rjÃ¶n ki, a lehetÃµsÃ©g az Ã¶vÃ©, gazdagodjon meg. Voltak Ã©s
vannak sikerasztrolÃ³gusok, akiknek nincs ilyen problÃ©mÃ¡juk, amirÃµl most Ã-rok. Az azonban inkÃ¡bb
Ã¼zletnek nevezhetÃµ, semmint asztrolÃ³giÃ¡nak. Jelenleg: az asztrolÃ³gia Ã©s az asztrolÃ³gusi hÃ-vatÃ¡s
hivatalosan nem tÃ¶rvÃ©nyesÃ-thetÃµ, nem intÃ©zmÃ©nyesÃ-thetÃµ, tÃ¡rsadalmi szintÃ¼ elismerÃ©se
Ã©s kompetenciÃ¡ja nem adhatÃ³ meg, mert hiÃ¡nyzik- Ã©ppen a kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi, tÃ¡rsadalmi rendbÃµlaz a szellemi rangot hordozÃ³ ember, szervezet, amely oda tudnÃ¡ Ã-tÃ©lni az asztrolÃ³gussÃ¡ lenni akarÃ³
szemÃ©lynek a hivatÃ¡sgyakorlÃ¡s jogÃ¡t. Mindez nem is baj. VÃ©gÃ¼l is az asztrolÃ³gus szemÃ©lye
Ã©s a horoszkÃ³prendelÃµ szemÃ©lye kÃ¶zÃ¶tt kell lÃ©trejÃ¶nnie a kapcsolatfelvÃ©telnek, nincs
szÃ¼ksÃ©g semmifÃ©le tÃ¡rsadalmi intÃ©zmÃ©nyes kÃ¶zvetÃ-tÃ©sre, jelen kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek
kÃ¶zÃ¶tt ez Ãºgyis csak tÃ¶bbet Ã¡rtana, mint amennyit hasznÃ¡lna az egÃ©sz Ã¼gynek.
6. Az asztrolÃ³gus elÃ©ggÃ© egyedÃ¼l marad, egyrÃ©szt a szellemtelen tÃ¡rsadalmi apparÃ¡tustÃ³l,
mÃ¡srÃ©szt az Ã¡lasztrolÃ³gusi piacfutamoktÃ³l tÃ¡vol tartva magÃ¡t, esetleg egy-kÃ©t hasonlÃ³
lÃ¡tÃ¡sÃº, gondolkozÃ¡sÃº tÃ¡rsÃ¡val. Lehet kÃ¶zben azon is gondolkozik, hogy hagyja-e az egÃ©szet.
Azonban, ha tudok valamirÃµl, nevezetesen errÃµl a lÃ¡tÃ¡srÃ³l, tudÃ¡srÃ³l, amit az igazi metafizika alapÃº
asztrolÃ³gia ad, nem lehet csak Ãºgy hagyni, csupÃ¡n abbÃ³l a megfontolÃ¡sbÃ³l, hogy rosszul
jÃ¶vedelmezÃµ tevÃ©kenysÃ©g. Fenntartom a lehetÃµsÃ©get, hogy nÃ©hÃ¡ny ember esetleg mÃ©gis
meg akarja ismerni a horoszkÃ³pjÃ¡t (Ã¶nmagÃ¡t) Ã©s ha nem tartja tÃºlsÃ¡gosan drÃ¡gÃ¡nak, akkor
megrendeli, Ã©n pedig legjobb jelenlegi tudÃ¡som szerint dolgozok lelkiismeretesen 20-22 Ã³rÃ¡t, amennyi
idÃµ alatt elkÃ©szÃ¼l az Ã©rtelmezÃ©s. Azt hiszem, legjobb prÃ³bÃ¡ja ez annak, hogy nem
nyerÃ©szkedÃ©s miatt vÃ©gzem ezt. Ha azÃ©rt tennÃ©m, akkor 130-150 RON-Ã©rt, biztosan nem
dolgoznÃ©k 20-22 Ã³rÃ¡t, szellemileg elÃ©ggÃ© igÃ©nybe vevÃµ mÃ³don.
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Anyagiak, szellemiek és az asztrológia.
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Nos, kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l ennyi. Ha az egÃ©szbÃµl az derÃ¼lne ki, hogy azÃ©rt lÃ¡zadok, mert annak
ellenÃ©re, hogy az igazi asztrolÃ³gus - mÃ¡rpedig Ã©n annak tartom magam, mint ahogy minden
asztrolÃ³giÃ¡val hivatÃ¡sszerÃ¼en foglalkozÃ³ szemÃ©ly annak tartja magÃ¡t- tehÃ¡t annak ellenÃ©re,
hogy milyen sokat tanul Ã©s tud, Ã©s szemÃ©lyes Ã©lete is tiszta, sem tÃ¡rsadalmi elismerÃ©sben nem
rÃ©szesÃ¼l, szegÃ©nyen Ã©l Ã©s rÃ¡adÃ¡sul meg kell kÃ¼zdenie az Ã¡lasztrolÃ³gusok nyerÃ©szkedÃµ
hadÃ¡val, akkor nem Ã©rtem el cÃ©lomat ezzel az Ã-rÃ¡sommal. Anyagiak, szellemiek Ã©s az
asztrolÃ³gia- ez lett volna a fÃµcÃ-m, amely alatt hÃ¡rom fejezetben bemutattam nÃ©hÃ¡ny aspektusÃ¡t az
asztrolÃ³gusi hivatÃ¡snak. FolytatÃ¡sa kÃ¶vetkezik. (esetleg).
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