Az Imagináció, más nevén a Teremtés, a Mentalizmus, a Mágia törvénye
http://www.asztrologia.ro/

Az Imagináció, más nevén a Teremtés, a Mentalizmus, a M...
Article URL

www.asztrologia.ro/
Author

Dénes Mária
Published: April 19, 2019, 9:44 am

DÃ©nes Albert
A termÃ©szettudomÃ¡nyos tÃ¶rvÃ©nyek mÃ¶gÃ¶tt valÃ³jÃ¡ban metafizikai
tÃ¶rvÃ©nyek vannak, amelyek megadjÃ¡k az emberi lÃ©tezÃ©s, az Ã©let kereteit, mintegy alapjÃ¡t
kÃ©pezik egy olyan valÃ³sÃ¡gnak, amelyben vagyunk, Ã©s amelyben megnyilvÃ¡nulunk. Mindeddig szÃ³
sem lehetett arrÃ³l a tudomÃ¡nyos valÃ³sÃ¡gkutatÃ¡sban, hogy tulajdonkÃ©ppen metafizikai valÃ³sÃ¡gbÃ³l
merÃ-tjÃ¼k evilÃ¡gi valÃ³sÃ¡gunkat, mert ez tÃºlsÃ¡gosan kÃ©nyelmetlen volt az objektÃ-v, csak a
tÃ¡rgyi bizonyÃ-tÃ©kokra tÃ¡maszkodÃ³ tudomÃ¡nynak. Most azonban - legalÃ¡bbis a tudomÃ¡ny egyik
arcvonala - szembesÃ¼lni kezdett azzal a tÃ©nnyel, hogy ez az egÃ©sz lÃ©tezÃ©s egyÃ¡ltalÃ¡n nem
annyira racionÃ¡lis-Ã©sszerÃ¼, mint ahogy eddig vÃ©ltÃ©k, Ã©s ahogy ezt mÃ©g be is akartÃ¡k
bizonyÃ-tani lÃ©pten-nyomon. Az Ãºjabb, a valÃ³sÃ¡gra vonatkozÃ³ tudomÃ¡nyos felfedezÃ©sek, amelyek
valamelyest kezdtek nyitottÃ¡ vÃ¡lni a metafizika irÃ¡nyÃ¡ba, tulajdonkÃ©ppen nem is felfedezÃ©sek,
hanem a tiszta metafizikai tudÃ¡sban az emberrel egyidos tÃ©nyek Ã©s ismeretek. TehÃ¡t nem is
felfedezÃ©sek ezek valÃ³jÃ¡ban, hanem elismerÃ©se annak, ami megvolt, megvan Ã©s meglesz az ember
ÃµstudÃ¡sÃ¡ban. A valÃ³sÃ¡g fogalma egyszersmind a tÃ¶rvÃ©ny fogalma is, mert azon nyomban, hogy
bÃ¡rmilyen megkÃ¶zelÃ-tÃ©st teszÃ¼nk a valÃ³sÃ¡gra vonatkozÃ³an az mÃ¡r valami, ami hatÃ¡r, keret,
szabÃ¡ly, alak, alakzat, forma, szÃ³, tehÃ¡t mÃ¡r egy meghatÃ¡rozÃ¡s, amelyben a valÃ³sÃ¡g valÃ³sÃ¡g,
Ã©s amely meghatÃ¡rozÃ¡son kÃ-vÃ¼l a valÃ³sÃ¡g mÃ¡r nem valÃ³sÃ¡g. UtÃ³bbi esetben csak akkor Ã¡ll
helyre a meghatÃ¡rozÃ¡si keretekbÃµl kilÃ©pett, valÃ³sÃ¡ga-vesztett valÃ³sÃ¡gnak a valÃ³sÃ¡ga, ha a
meghatÃ¡rozÃ¡s kereteit Ãºjra alkotjuk. Ezt jÃ¡tszottuk tulajdonkÃ©ppen egÃ©szen idÃ¡ig. A valÃ³sÃ¡gunk
mindig keretekbe zÃ¡rt valÃ³sÃ¡g volt. AztÃ¡n a valÃ³sÃ¡gkeretek szÃ¼knek bizonyultak, kÃ©nytelenek
voltunk azokat Ãºjrafogalmazni. Mintha a valÃ³sÃ¡g adnÃ¡ a kereteket Ã©s nem a keret a valÃ³sÃ¡got.
ValÃ³jÃ¡ban Ã-gy is van, Ã©s ezzel el is Ã©rkeztÃ¼nk az elsÃµ metafizikai, vagy mÃ¡s szÃ³val egyetemes
tÃ¶rvÃ©nyhez, az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nyÃ©hez. Az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nye egÃ©szen egyszerÃ¼en
azt mondja ki, hogy azzal egyÃ¼tt, hogy mi emberek teremtett lÃ©nyek vagyunk, teremtÃµ lÃ©nyek is
vagyunk. Mit teremtÃ¼nk? ValÃ³sÃ¡got, Ã¡llapotokat, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ lÃ©tezÃ©si formÃ¡kat. Ez tehÃ¡t
nem egy olyan tÃ¶rvÃ©ny, amely azt mondja ki, hogy mit szabad Ã©s mit nem szabad tenni. Ã•ltalÃ¡ban a
tÃ¶rvÃ©nyrÃµl az jut eszÃ©be az embernek, hogy mi az, ami tilos, Ã©s mi az, ami kÃ¶telezÃµ Ã©s, hogy
mindez milyen skatulyÃ¡t jelent a szÃ¡mÃ¡ra. Ez a tÃ¶rvÃ©ny, akÃ¡rcsak a tÃ¶bbi metafizikai tÃ¶rvÃ©ny
nem azt mondja ki, hogy mit szabad Ã©s mit nem, hanem azt mondja ki, ami van. Vagyis, hogy teremtÃµ
lÃ©nyek vagyunk, mi emberek, valÃ³sÃ¡got, lÃ©tezÃ©st, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ Ã¡llapotokat,
megnyilvÃ¡nulÃ¡sokat teremtÃ¼nk. RÃ¶viden ennyi az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nye. Ã‰s most kÃ¶vetkezik
ennek bÃµvebb, rÃ©szletesebb kifejtÃ©se. ElÃµszÃ¶r is a kÃ©rdÃ©s, hogy hol tartunk most?
Az
emberek jelentÃµs rÃ©sze mÃ©g mindig abban a naiv Ã¡lomvilÃ¡gban, tompa kÃ¡bulatban Ã©l, hogy a
valÃ³sÃ¡g, az Ã©let, az Ã¡llapotok csak Ãºgy jÃ¶nnek a maguk spontÃ¡n Ã¡ramlÃ¡sÃ¡ban Ã©s mintegy
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keresztÃ¼lfolyik rajtunk, passzÃ-v befogadÃ³i lÃ©nyÃ¼nkÃ¶n. Az ilyen Ã¡llÃ¡spontbÃ³l az is
kÃ¶vetkezik, hogy mi semmit sem tehetÃ¼nk, nem rendelkezÃ¼nk az Ã©letÃ¼nk fÃ¶lÃ¶tt, ezt Ãºgy
kapjuk valami felsÃµbb erÃµtÃµlâ€¦ - ajÃ¡nlatos jÃ³l viselkedni, mert ha megharagÃ-tjuk az Ã©letÃ¼nket
adÃ³ felsÃµbb hatalmat, akkor megbÃ¼ntet minket Ã©s vagy elveszi tÃµlÃ¼nk az Ã©letet, vagy olyan
Ã¡llapotokat mÃ©r reÃ¡nk, hogy ahhoz kÃ©pest mÃ©g a rÃ©mÃ¡lom is megkÃ¶nnyebbÃ¼lÃ©sâ€¦ Az
emberisÃ©g ezen rÃ©szÃ©vel kapcsolatosan nincs mit kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebben szÃ³lnom. Ha azt mondja valaki
nekik, hogy "a valÃ³sÃ¡godat Te magad teremted meg Ã©s Te vagy ezÃ©rt a felelÃµs", akkor nagyon
gyanakodva nÃ©z reÃ¡m, mintegy nem tudja eldÃ¶nteni, hogy az elmÃ©jÃ¼kben meglazultak kÃ¶zÃ©
soroljon-e vagy csak egyszerÃ¼en az "ÃºjkeletÃ¼ szellemi szektÃ¡k" csoportjÃ¡ba helyezzen. Az
emberisÃ©g ezen rÃ©sze az "ineptia mysteri"-ban szenvedÃµk. Nem tudjÃ¡k, nem is akarjÃ¡k elfogadni,
hogy a valÃ³sÃ¡g, a lÃ©tezÃ©s azÃ©rt egy kicsit tÃ¡gabb, mint ahogy minket arra szÃ©pen
megtanÃ-tottak. Van azonban egy mÃ¡sik rÃ©sze is az emberisÃ©gnek. Az a rÃ©sze, amely tisztÃ¡ban van
azzal, hogy van imaginÃ¡ciÃ³ vagyis mÃ¡gia, Ã©s ezzel rendelkezik az ember, sot ez az, amivel elsosorban
rendelkezik. Ezek az emberek tudjÃ¡k, hogy az ember Ã©letÃ©ben minden az imaginÃ¡ciÃ³bÃ³l indul ki.
Ã•gy azt is tudjÃ¡k, hogy ha el akarjÃ¡k Ã©rni a cÃ©ljaikat, akkor az imaginÃ¡ciÃ³bÃ³l kell kiindulniuk.
ElÃµszeretettel sajÃ¡tÃ-tjÃ¡k el a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le imaginÃ¡ciÃ³s technikÃ¡kat, legyen az
vizualizÃ¡ciÃ³(belsÃµ kÃ©palkotÃ¡s), vagy mantrÃ¡zÃ¡s (bizonyos mondatok ismÃ©telÃ©se) vagy mÃ©g
sok mÃ¡s egyÃ©b praktika. TudjÃ¡k, hogy a siker titka a siker tÃ¡rgyÃ¡val kapcsolatos pozitÃ-v
kÃ©pzetalkotÃ¡s, gondolkodÃ¡s Ã©s az, amit Ã-gy akarnak, az meg is valÃ³sul, hiszen az imaginÃ¡ciÃ³
tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek megfelelÃµen valÃ³ban mÃ¼kÃ¶dik az ember valÃ³sÃ¡gteremto kÃ©pessÃ©ge. Ha
ezeknek mondja valaki, hogy lÃ©tezik az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nye, nem mond Ãºjat szÃ¡mukra, hiszen
Ãµk azok, akik konkrÃ©t Ã©letÃ¼kben egÃ©szen tapasztalati szinten kiprÃ³bÃ¡ltÃ¡k ezt a tÃ¶rvÃ©nyt.
Azonban- ami nagyon gyakran elÃµfordul- metafizikai tÃ¡jÃ©kozottsÃ¡guk itt vÃ©get is Ã©r, Ã©s a
tovÃ¡bbi, ugyancsak metafizikai tÃ¶rvÃ©nyek nem ismerÃ©se miatt vÃ¡lsÃ¡gba kerÃ¼lnek.
ImaginÃ¡ciÃ³juk Ã¡ltal bevonzzÃ¡k maguknak azt, ami kell nekik, de nem szÃ¡molnak a tovÃ¡bbi
kÃ¶vetkezmÃ©nyekkel. Ãšgy jÃ¡rnak, mint aki felfedez egy jÃ¡rmÃ¼vet, amely csodÃ¡s gyorsasÃ¡ggal
rÃ¶pÃ-ti az embert, Ã©s csodÃ¡san irÃ¡nyÃ-thatÃ³ is, azonban mikor a jÃ¡rmÃ¼ csoda-nagy sebessÃ©ggel
szÃ¡guld, akkor markol belÃ©jÃ¼k a gondolat, hogy fÃ©krÃµl nem gondoskodtak. Ã•gy
kÃ¶vetkezmÃ©nyszerÃ¼en csakis a valaminek valÃ³ elÃ©g drÃ¡mai Ã¼tkÃ¶zÃ©s Ã¡llÃ-thatja le Ãµket.
Az Ãµsi, tiszta, metafizikai hagyomÃ¡ny, az egyetemes emberi alapÃ¡llÃ¡s tanÃ-tÃ¡sa mindig
kihangsÃºlyozta, hogy az imaginÃ¡ciÃ³val csak a megtisztÃ-tott tudatossÃ¡ggal, szellemmel lehet bÃ¡nni,
vagyis teremteni. Ha nem Ã-gy tÃ¶rtÃ©nik, semmi mÃ¡s nem lesz belole, mint fekete mÃ¡gia, mÃ©g akkor
is, ha az ember magasztos eszmÃ©ket, ideÃ¡lokat magyarÃ¡z bele. Ha mÃ¡r idÃ¡ig eljutottunk, fontos lenne
azt is megtudni, hogy mi is az imaginÃ¡ciÃ³? Az imaginÃ¡ciÃ³ az emberi lÃ©nynek a kÃ¶zÃ©ppontja.
Minden ebbÃµl indul ki. Tudjuk, hogy egy ember szellembÃµl, lÃ©lekbÃµl Ã©s testbÃµl tevÃµdik Ã¶ssze
egysÃ©ges egÃ©sszÃ©. Az imaginÃ¡ciÃ³ ennek a hÃ¡rmas Ã¶sszetevÃµdÃ©snek a talÃ¡lkozÃ¡sÃ¡nÃ¡l
van jelen, de Ãºgy hogy e hÃ¡rom kÃ¶zÃ©ppontjÃ¡t ez kÃ©pezi. Ãšgy is fel lehet fogni, mint egy olyan
szellemi szervet, mint a fizikai-biolÃ³giai testben a szÃ-v vagy az agy. Azonban annÃ¡l tÃ¶bb, mert ezmÃ¡rmint az imaginÃ¡ciÃ³- az emberi lÃ©ny vÃ©gsÃµ gyÃ¶kere, kÃ¶zÃ©ppontja, lÃ©tezÃ©sÃ©nek
bÃ¡zisa. EzÃ©rt elsÃµ szÃ¡mÃº metafizikai tÃ¶rvÃ©ny az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nye. Minden Ã©rzÃ©s,
kÃ©p, gondolat, megnyilvÃ¡nulÃ¡s, akarat, cÃ©l stb. innen indul ki Ã©s ide tÃ©r vissza. Ez rÃ¶viden az
imaginÃ¡ciÃ³. Mindezek mellett mÃ©g sincs Ãºgy, hogy az imaginÃ¡ciÃ³ kÃ©ne determinÃ¡lja az
embert. HiÃ¡ba, hogy az imaginÃ¡ciÃ³ az ember legmÃ©lyebb lÃ©tezÃ©si gyÃ¶kere, kÃ¶zÃ©ppontja,
eredete, az embernek mÃ©gis kÃ©pessÃ©get szerezhet, hogy a sajÃ¡t imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡val tudatosan
bÃ¡njon, tehÃ¡t, hogy ura tudjon lenni a sajÃ¡t imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡nak. Ezt tanÃ-tja meg az igazi metafizika.
TehÃ¡t ebben a megvilÃ¡gÃ-tÃ¡sban az ember tÃ¶bb, mint a sajÃ¡t imaginÃ¡ciÃ³ja, mÃ©g akkor is, ha az
imaginÃ¡ciÃ³ lÃ©nyÃ©nek a legkÃ¶zpontibb helyÃ©t foglalja el. TehÃ¡t az ember imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡val
teremt. ValÃ³sÃ¡got teremt. Ã•llapotokat, helyzeteket, esemÃ©nyeket valÃ³sÃ-t meg. Hogy ha tiszta lenne ez
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az imaginÃ¡ciÃ³s mÃ¼kÃ¶dÃ©s az emberben Ã©s jelen lenne a kellÃµ egyetemes morÃ¡lis-szellemi
tudatossÃ¡g, a metafizikai emberi alapÃ¡llÃ¡s, akkor semmi gond nem lenne Ã©s most egy sort sem kellene
ezzel kapcsolatosan Ã-rjak. Azonban tudott dolog, vagyis tÃ©ny, hogy az ember imaginÃ¡ciÃ³ja fel van telve
zavaros tartalmakkal, kÃ©pzetekkel, gondolatokkal, amelyek olyan valÃ³sÃ¡got valÃ³sÃ-tanak meg
Ã¡llandÃ³an, amely inkÃ¡bb egy rÃ©mÃ¡lom valÃ³sÃ¡ga, mintsem a tiszta, Ã©ber, ragyogÃ³ szeretet Ã©s
fÃ©ny valÃ³sÃ¡ga. Ezt nincs is miÃ©rt bizonyÃ-tani, aki nem hinnÃ© el, egy kicsit nÃ©zzen kÃ¶rÃ¼l a
vilÃ¡gban, Ã¶nmagÃ¡ban Ã©s be kell lÃ¡tnia, hogy bizonyÃ-tÃ¡sra nem szorulÃ³ tÃ©nyrol van szÃ³.
ImaginÃ¡ciÃ³nk zavara miatt korrupt valÃ³sÃ¡got teremtÃ¼nk, betegsÃ©get, szÃ¼ksÃ©gÃ¡llapotokat,
gyÃ¼lÃ¶letet, tragikus tÃ¶rtÃ©nÃ©seket vagy olyan sikereket, amelyek mÃ¶gÃ¶tt szakadÃ©kok vÃ¡rnak.
Az emberisÃ©g az imaginÃ¡ciÃ³ megzavarodÃ¡sÃ¡ban szÃ©lsÃµsÃ©ges hatÃ¡rhoz Ã©rkezett. Itt van az a
hatÃ¡r, ahol az egyÃ¡ltalÃ¡n az embernek levÃ©s egyetemes bÃ¡zisaira emlÃ©keznÃ¼nk kell. A
megzavarodott imaginÃ¡ciÃ³ pÃ¶rÃ¶g-pÃ¶rÃ¶g, a tudatos szemÃ©ly uralma nÃ©lkÃ¼l megy a maga
ÃºtjÃ¡n, metafizikai termÃ©szete Ã©s funkciÃ³ja szerint csak teremt, olyan valÃ³sÃ¡gokat, amely jÃ³val
tÃºlhaladja a rÃ©mtÃ¶rtÃ©net-Ã-rÃ³k kÃ©pzeletÃ©tâ€¦ UgyebÃ¡r itt is a kÃ©pzelet. ElsÃµ lÃ©pÃ©s,
hogy az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nyÃ©t, amely azt is kimondja, hogy az imaginÃ¡ciÃ³ Ã¡llandÃ³an teremt,
megszÃ-vleljÃ¼k Ã©s megvizsgÃ¡ljuk sajÃ¡t egyÃ©ni Ã©letÃ¼nkben, hogy mit is teremtettÃ¼nk
magunknak. Amilyen Ã¡llapotban, helyzetben talÃ¡ljuk magunkat ezen vizsgÃ¡lÃ³dÃ¡s sorÃ¡n, azt
teremtettÃ¼k. TehÃ¡t az elindulÃ¡s nagyon egyszerÃ¼. Sem Ã©lettÃ¡rs, sem tÃ¡rsadalom, sem a fonÃ¶k,
sem a szÃ¼lÃµk nem teremtettÃ©k, s fÃµkÃ©nt nem tudjÃ¡k megvÃ¡ltoztatni, azt az Ã¡llapotot, amiben
vagyunk. De nem teremtette helyettÃ¼nk semmifÃ©le felsobb hatalom, legalÃ¡bbis tÃµlÃ¼nk fÃ¼ggetlen
felsÃµbb hatalom. Az Ã¡llapotot, amelyben talÃ¡ljuk magunkat, azt mi magunk teremtettÃ¼k. Ha zavaros, ha
tisztÃ¡bb, egyÃ©rtelmubb Ã¡llapotrÃ³l van szÃ³, ennek a valÃ³sÃ¡gnak a lÃ©tÃ©t mi magunk alkottuk
meg. Ha ez tudatosul bennÃ¼nk, az elsÃµ lÃ©pÃ©sen tÃºl is vagyunk. Mert ezzel egyÃ¼tt a
felelÃµssÃ©get is egyszersmind magunkra vettÃ¼k. Ezt nem nagyon szeretik Ã¡ltalÃ¡ban, mert kÃ¶nnyebb
azt mondani, hogy a tÃ¡rsadalom vagy a mÃ¡sik ember, vagy a sors okolhatÃ³ valamely nemkÃ-vÃ¡natos
helyzet, Ã¡llapot miatt. Az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nye azzal szembesÃ-t, hogy a jelen-valÃ³sÃ¡gunkat mi
magunk, sajÃ¡t magunknak teremtettÃ¼k. Azzal is szembesÃ-t, hogy ezutÃ¡n sem fog mÃ¡skÃ©pp lenni, a
tovÃ¡bbiakban is mi leszÃ¼nk sajÃ¡t valÃ³sÃ¡gunk teremtÃµi. Harmadszorra azzal is szembesÃ-t, hogy mi
mindannyian, mint valÃ³sÃ¡gunk megteremtÃµi, nemcsak a sajÃ¡t egyÃ©ni valÃ³sÃ¡gunkat teremtjÃ¼k
meg, hanem az egÃ©sz emberi kÃ¶zÃ¶ssÃ©g valÃ³sÃ¡gÃ¡t, Ã©s ezÃ©rt felelÃµssÃ©ggel tartozunk
egymÃ¡snak. Ã•gy a legelsÃµ megteendÃµ lÃ©pÃ©sek kÃ¶zÃ© nem az tartozik, hogy egy minÃ©l
hatÃ©konyabb imaginÃ¡ciÃ³s gyakorlatot talÃ¡ljunk, amellyel gyorsan meg tudjuk valÃ³sÃ-tani azt, amire
mÃ¡r olyan rÃ©gen vÃ¡gyakozunk, hanem az, hogy felmÃ©rjÃ¼k, hogy eddigi Ã©letÃ¼nk sorÃ¡n milyen
kÃ©pek, vÃ¡gyak, szÃ¡ndÃ©kok, Ã©rzÃ©sek, cÃ©lok, tudattalan, vagy csak rÃ©szben tudatos, vagy
tÃ©vesen tudatosÃ-tott tartalmak vezettek el idÃ¡ig, ahol most Ã©ppen vagyunk a jelenÃ¼nkben. Ha Ã-gy
jÃ¡runk el, akkor lassan-lassan ki fog rajzolÃ³dni az imaginÃ¡ciÃ³nk Ã©s az eddig megtett Ã©letÃºtunk
kÃ¶zÃ¶tti el nem szakÃ-thatÃ³ kapcsolat Ã©s lÃ¡tni fogjuk tisztÃ¡n, hogy milyen vÃ¡gyunkbÃ³l, milyen
elkÃ©pzelÃ©sÃ¼nkbÃµl mi kÃ¶vetkezett, mi valÃ³sult meg. Maga ez a gyakorlat nagyon egyszerÃ¼,
inkÃ¡bb igÃ©nyel tiszta ÃµszintesÃ©get, mintsem magasfokÃº szellemi tudÃ¡st, ami csak nagy-nagy
gondolkodÃ³k kivÃ¡ltsÃ¡ga. ImaginÃ¡ciÃ³jÃ¡t mindenki elÃ©rheti, megvizsgÃ¡lhatja, tisztÃ-thatja.
Mindenki jÃ³l megnÃ©zheti, hogy kÃ©pzetei, akarata, szÃ¡ndÃ©ka, vÃ¡gya hovÃ¡ vezette el. Mindenki
lehet ilyen Ã©rtelembe vÃ©ve a sajÃ¡t maga metafizikusa. Ã‰s kell is, hogy az ember mindezt tudatosÃ-tsa
magÃ¡ban. Az elso lÃ©pÃ©sek kÃ¶zÃ© tartozik tehÃ¡t a tudatosÃ-tÃ¡s. Kell tudatosÃ-tanom, hogy
teremtÃµ vagyok, aki a valÃ³sÃ¡gomat, amelyben lÃ©tezek elsÃµsorban magam teremtem meg. MÃ¡s
imaginÃ¡ciÃ³ja, vagyis mÃ¡r ember teremtÃµi tevÃ©kenysÃ©ge is hatÃ¡ssal van az Ã©letemre, de amit
elsÃµrenduen fontosnak kell tartanom, Ã©s amelyÃ©rt felelÃµssÃ©get kell vÃ¡llalnom, a sajÃ¡t
imaginÃ¡ciÃ³m. MiutÃ¡n mindez letisztult egy emberben, tehÃ¡t sikerÃ¼lt kialakÃ-tani a kellÃµ
tudatossÃ¡got az imaginÃ¡ciÃ³val kapcsolatosan, azutÃ¡n mÃ¡r fel lehet tenni a kÃ©rdÃ©st, hogy mit
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akarok megvalÃ³sÃ-tani tovÃ¡bbi Ã©letem sorÃ¡n, Ã©s hogy hogyan kell mukÃ¶dtetnem az
imaginÃ¡ciÃ³mat, hogy a terveim megvalÃ³suljanak. TehÃ¡t, magÃ¡val az imaginÃ¡ciÃ³val valÃ³
szÃ¡ndÃ©kos mÃ¼velet tudatos mÃ¼velettÃ© kell Ã©rjen. SzÃ¡ndÃ©kosan lehet tenni vagy nem tenni
valamit, tudatosan tenni vagy nem tenni azonban mÃ¡st jelent. Van kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g tehÃ¡t a szÃ¡ndÃ©kos
Ã©s a tudatos kÃ¶zÃ¶tt. Az imaginÃ¡ciÃ³val valÃ³ mÃ¼veletek, amelyek valÃ³sÃ¡gteremtÃµ mÃ¼veletek
tudatos hozzÃ¡Ã¡llÃ¡sra van szÃ¼ksÃ©g. Le kell tisztÃ-tanom, hogy mit akarok elÃ©rni, miÃ©rt akarom
azt elÃ©rni, ha meg elÃ©rem, akkor abbÃ³l mi kÃ¶vetekezik. BelÃ¡thatÃ³, hogy az imaginÃ¡ciÃ³s
mÃ¼veletek nem csak valami misztikus-varÃ¡zslatos-okkult praktikÃ¡k, hanem nagyon sok logikai
erÃµfeszÃ-tÃ©st is igÃ©nybe vesznek, amit megkerÃ¼lni nem lehet. Ha az imaginÃ¡ciÃ³val teremteni
akarok egy olyan Ã©letet, Ã¡llapotot amelyre vÃ¡gyok Ã©s amit legjobb lelkiismeretem szerint
helyÃ©nvalÃ³nak tartok, meg kell Ã©rtsem a mÃ¼veletek alapjÃ¡ban lÃ©vÃµ logikÃ¡t, vagy mÃ¡skÃ©pp
szÃ³lva, tekintettel kell lennem a tovÃ¡bbi metafizikai tÃ¶rvÃ©nyekre is.- (VibrÃ¡ciÃ³, MegfelelÃ©s,
Karma, PolaritÃ¡s stb. nÃ©ven vagy akÃ¡r mÃ¡s nevek alatt ismeretes egyetemes tÃ¶rvÃ©nyek.) Ma nagy
kvalitÃ¡snak szÃ¡mÃ-t a jÃ³, kielÃ©gÃ-tÃµ, kÃ©nyelmes, biztonsÃ¡gos, karnyÃºjtÃ¡snyira levÃµ
Ã©lvezetekkel Ã©s izgalmakkal telÃ-tett Ã©let. Ez a mai ember ideÃ¡lja, amelyet meg akar valÃ³sÃ-tani.
Egyesek azt hiszik, hogy ezt kÃ¼lsÃµ erÃµfeszÃ-tÃ©sekkel lehet csak elÃ©rni, ezÃ©rt Ã¡llandÃ³an
rohannak, hogy megszerezzÃ©k, amire vÃ¡gynak. MÃ¡sok tudnak valamit arrÃ³l, hogy a dolgok belÃ¼lrÃµl
kezdÃµdnek, ezÃ©rt az imaginÃ¡ciÃ³ra szuggesztÃ-ven hatÃ³ mÃ³dszerekkel segÃ-tik egyÃ©bkÃ©nt
kÃ¼lsÃµ tÃ¶rekvÃ©seiket. MÃ©g vannak olyanok-elÃ©g sokan- akik az imaginÃ¡ciÃ³rÃ³l semmit sem
tudnak, ezek azok, akik sajÃ¡t Ã©letÃ¼knek passzÃ-v rÃ©szvevÃµi. VallÃ¡sba, tudomÃ¡nyba vagy
mÃ¡soktÃ³l Ã¡tvett nÃ©zetekbe kapaszkodnak, mert legtÃ¡volabb Ã¡ll tÃµlÃ¼k a gondolat, hogy Ãµk
teremtÃµk. Ha vallÃ¡sos, mÃ©g meg is vÃ¡dol, hogy mersz olyan kijelentÃ©st tenni, hogy teremtÃµ vagy,
amikor csak az Isten a TeremtÃµ. A tudomÃ¡nyba kapaszkodÃ³ cinikusan Ã©s fÃµleg lenÃ©zoen lerÃ¡z,
hogy ugyan mÃ¡r, kÃ-mÃ©ld meg ot a misztikus zagyvasÃ¡goktÃ³l, hiszen o pontosan dokumentÃ¡lt
adatokkal rendelkezik azt illetÃµen, hogy hol tartunk most a valÃ³sÃ¡gbanâ€¦ Az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nye
egyben a lehetÃµsÃ©get Ã©s a szabadsÃ¡got is jelenti. MiutÃ¡n tisztÃ¡vÃ¡ vÃ¡lt elÃµttÃ¼nk, hogy
teremtÃ¼nk- hisz akÃ¡r vallÃ¡sos, akÃ¡r tudomÃ¡nyos magyarÃ¡zatokkal akar kibÃºjni valaki a teremtÃµi
felelÃµssÃ©ge alÃ³l, a szemÃ©lyes Ã©letÃ©t, sorsÃ¡t Ãºgyis maga teremti meg- lehetÃµsÃ©g,
szabadsÃ¡g adÃ³dik arra, hogy Ã©letÃ¼nket, sorsunkat a sajÃ¡t legtisztÃ¡bb lelkiismeretÃ¼nk szerint
tudjuk alakÃ-tani, irÃ¡nyÃ-tani, rendezni. Csak Ã-gy valÃ³sulhat meg a Szent Ã•rÃ¡snak az az igÃ©je,
"Ã©ljetek a lelketek szerint", vagy hogy "lÃ¡ssatok Ã©go lelketekkel". MÃ¡skÃ©pp nem. Az imaginÃ¡ciÃ³
mÃ¡sik kulcsa a lÃ¡tÃ¡s. A lÃ¡tÃ¡s egyben alkotÃ¡s is, vagyis teremtÃ©s is. Ha megnÃ©zÃ¼nk egy
kÃ©pet, a vele kapcsolatos Ã©rtelmezÃ©s Ã¡ltal teremtÃµdik meg az Ã©rtelem, vagyis a lÃ¡tÃ¡s
alapjÃ¡ban vÃ©ve az Ã©rtelmet teremti meg. Szoktuk mondani, "hogy nem lÃ¡tjuk a Ã©rtelmÃ©t" valami
olyan dolognak, cselekvÃ©snek, amely hiÃ¡bavalÃ³nak tÃ¼nik, vagyis amelynek nincs Ã©rtelme. KÃ©p,
lÃ¡tÃ¡s, Ã©rtelem, teremtÃ©s, valÃ³sÃ¡g, imaginÃ¡ciÃ³- ezek mind egyenrangÃº metafizikai szavak,
amelyek Ã¡llandÃ³ kÃ¶lcsÃ¶nhatÃ¡sban vannak bennÃ¼nk. Ezek kÃ©pezik egÃ©sz Ã©letÃ¼nk,
lÃ©tezÃ©sÃ¼nk alapjait. Ha ezek zavarosak, az egÃ©sz sors, az egÃ©sz Ã©let Ã¶sszezavarodik, de
mondhatjuk Ãºgy, hogy maga az ember zavarodik Ã¶ssze, aki aztÃ¡n megÃ©li a maga zavart, konfÃºz, beteg
Ã¡llapotait. A szellemi ÃµshagyomÃ¡ny nemcsak az imaginÃ¡ciÃ³ elsÃµdleges fontossÃ¡gÃ¡rÃ³l tudott,
hanem arrÃ³l a lÃ©tezÃ©sben bekÃ¶vetkezett katasztrÃ³fÃ¡rÃ³l is, amit bÃ¼nbeesÃ©snek, vagy
lÃ©tkorrupciÃ³nak is neveznek. TehÃ¡t tudott Ã©s tud arrÃ³l, hogy az ember imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡ban Ã©s
Ã-gy egÃ©sz lÃ©nyÃ©ben megtÃ¶retett, csonkÃ¡vÃ¡, erÃµtlennÃ©, tehetetlennÃ©, beszennyezettÃ©
vÃ¡lt, vagyis hogy lezuhant. Az az Ã¡llapot amelyben vagyunk, tehÃ¡t nem termÃ©szetes, nem normÃ¡lis
Ã©s aki azt Ã¡llÃ-tja, hogy minden a rendjÃ©n van, mit sem tud az ember leglÃ©nyegesebb dolgai felÃµl.
TÃ¶rtek, csonkÃ¡k, korruptak vagyunk, de a lehetÃµsÃ©g megvan arra, hogy megtisztÃ-tsuk,
kiegÃ©szÃ-tsÃ¼k, egÃ©sszÃ©, egÃ©szsÃ©gessÃ©, egysÃ©gessÃ© tegyÃ¼k, valÃ³sÃ-tsuk
Ã¶nmagunkat s az egÃ©sz metafizika erre vonatkozÃ³lag ad informÃ¡ciÃ³kat. A pszicholÃ³gia ezt Ãºgy
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nevezi a maga mÃ³djÃ¡n, hogy integrÃ¡lt szemÃ©lyisÃ©ggÃ© kell Ã©rleljÃ¼k, fejlesszÃ¼k magunkat, a
beteljesÃ¼lÃ©st, a teljessÃ©get kell keressÃ¼k. Mindebben az Ãºjra egysÃ©gessÃ© vÃ¡lÃ¡si folyamatban
az imaginÃ¡ciÃ³nk jelenti azt az alapot, amelyet nÃ©lkÃ¼lÃ¶zni nem lehet. AzzÃ¡ vÃ¡lunk, amit az
imaginÃ¡ciÃ³nkba, mint alapvetÃµ vÃ-ziÃ³t, kÃ©pet belehelyezÃ¼nk. Ha az Ã©p, normÃ¡lis,
egÃ©szsÃ©ges, tiszta, jÃ³ kedÃ©lyÃ¼, derÃ¼s, szeretÃµ Ã©s szeretetremÃ©ltÃ³ ember kÃ©pÃ©t
sikerÃ¼l, mint alapvetÃµ vÃ-ziÃ³t, lÃ¡tomÃ¡st, kÃ©pet az imaginÃ¡ciÃ³nkba helyezni, az metafizikai
termÃ©szete Ã©s mÃ¼kÃ¶dÃ©se szerint megvalÃ³sÃ-tja, realizÃ¡lja e kÃ©pet, vagyis a felsorolt
tulajdonsÃ¡gokkal rendelkezÃµ emberekkÃ© fogunk vÃ¡lni. TulajdonkÃ©ppen ez a cÃ©l. Emberek
vagyunk, de megtÃ¶retett emberek, a lÃ©t korrupciÃ³ja Ã©s egyben a sajÃ¡t korrupciÃ³nk, Hamvas
szavÃ¡val, rongÃ¡ltsÃ¡gunk Ã¡ltal megtÃ¶rt emberek Ã©s cÃ©lunk nem is lehet mÃ¡s, hogy az
Ã©psÃ©get, az egÃ©sz-sÃ©get, a teljes Ã©s egÃ©sz emberi mivoltunkat helyreÃ¡llÃ-tsuk. EgÃ©sz
Ã©letÃ¼nk errÃµl szÃ³l, ha nem vettÃ¼k volna Ã©szreâ€¦ A tiszta, az Ãµsi hagyomÃ¡nyokra, a
kinyilatkoztatÃ¡sra alapulÃ³ metafizika nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen segÃ-tsÃ©g abban, hogy visszatalÃ¡ljunk
lÃ©nyegi Ã¶nmagunkhoz. ElsÃµ lÃ©pÃ©skÃ©nt az imaginÃ¡nciÃ³nkra kell rÃ¡ismernÃ¼nk, mint sajÃ¡t
teremtÃµerÃµnkre. Ez az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nye. TÃ¶rvÃ©ny azÃ©rt, mert akÃ¡r tudomÃ¡sul
vesszÃ¼k, akÃ¡r nem, ez a bennÃ¼nk levÃµ teremtoerÃµ Ã¡llandÃ³an mukÃ¶dik, teremt, elÃ©nk(Ã©s
belÃ©nk) hozza a valÃ³sÃ¡got. TovÃ¡bbi lÃ©pÃ©skÃ©nt vÃ©gig kell mennÃ¼nk a kÃ¶vetkezÃµ
tÃ¶rvÃ©nyek alapos megÃ©rtÃ©sÃ©n is. CsupÃ¡n az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nyÃ©bÃµl nem tudjuk az
egÃ©szet megÃ©rteni Ã©s hogy egybe tudjuk lÃ¡tni egÃ©sz lÃ©tezÃ©sÃ¼nket, abban a tÃ¶bbi
metafizikai tÃ¶rvÃ©ny megismerÃ©se segÃ-t. MÃ©g mielÃµtt tovÃ¡bbmennÃ©k a tovÃ¡bbi kilenc
tÃ¶rvÃ©ny leÃ-rÃ¡sÃ¡ban, fontos megjegyezni, hogy a szemÃ©lyes megÃ©rtÃ©sÃ©t ezeknek a
tÃ¶rvÃ©nyeknek a szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³p teszi lehetÃµvÃ©. Ã•gy, a tÃ-z egyetemes tÃ¶rvÃ©ny csak
egy elmÃ©let, egy tan lenne a tÃ¶bbi kÃ¶zÃ¶tt, ha nem lenne egy szemÃ©lyes lekÃ©pezÃ©si rendszer,
nevezetesen a szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³p. Az asztrolÃ³giÃ¡ban minden tÃ¶rvÃ©nynek megvan a
megfelelÃµje, a szimbolikus hordozÃ³ja Ã©s a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pokban
lÃ¡thatÃ³vÃ¡, feltÃ¡rhatÃ³vÃ¡ vÃ¡lik, hogy az illetÃµ szemÃ©ly milyen egyetemes elvekkel, lÃ©tezÃ©si
princÃ-piumokkal, vagyis tÃ¶rvÃ©nyekkel kerÃ¼lt problematikus kapcsolatba. IlyenformÃ¡n, amit
Ã¡ltalÃ¡ban megfogalmazhatunk az egyetemes tÃ¶rvÃ©nyekrÃµl, az egÃ©szen szemÃ©lyes
megvilÃ¡gÃ-tÃ¡st nyer egy ember Ã©letÃ©ben, az ember egyÃ©ni szÃ-nezetÃ©vel, tulajdonsÃ¡gaival,
szemÃ©lyes lÃ¡tÃ¡sÃ¡val stb. Ha most az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nyÃ©nÃ©l tartunk, valamint az
asztrolÃ³giÃ¡nÃ¡l, tudnunk kell, hogy az imaginÃ¡ciÃ³hoz legkÃ¶zelebb a Nap Ã¡ll, de analogikus
megfelelÃ©se van az UrÃ¡nusszal is. VÃ©gÃ¼lis az imaginÃ¡ciÃ³ Ã©s a Nap analÃ³giÃ¡ja nem egy merev
megfelelÃ©s, hanem egy elsÃµdleges megfeleltetÃ©s, ami meg is Ã¡llja a helyÃ©t. A Nap a szemÃ©ly, az
egyÃ©ni Ã¶ntudat, a teremtÃµi princÃ-pium, amely egyben fÃ©ny is. A szellemi arany fÃ©nye, vagyis az
Ã©rtelem mindent Ã¡tvilÃ¡gÃ-tÃ³ fÃ©nye, a szolÃ¡ris princÃ-pium. VilÃ¡gos, tehÃ¡t, hogy miÃ©rt ez
feleltethetÃµ meg elsÃµdlegesen az imaginÃ¡ciÃ³nak. De mivel nem minden mÃ¡st kizÃ¡rÃ³
megfelelÃ©srÃµl van szÃ³, Ã-gy- lehet, hogy furcsÃ¡n hangzik- de az egÃ©sz szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pot
Ãºgy lehet tekinteni, mint az illetÃµ ember imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡nak tÃ¼krÃ©t, annak szimbolikus Ã©s egzakt
lenyomatÃ¡t, amelybÃµl sok mindent kiolvashatunk, ha megtanuljuk ezt a nyelvet. Ha mÃ¡r az
analÃ³giÃ¡knÃ¡l, vagyis megfelelÃ©seknÃ©l tartunk, nem Ã¡rt megjegyezni, hogy az ugyancsak Ãµsi
szellemi tudomÃ¡nyt Ã©s szemÃ©lyes Ã©letgyakorlatot jelentÃµ alkÃ-miÃ¡ban a finomÃ-tÃ¡s, a
szublimÃ¡ciÃ³ mÃ¼velete felel meg az imaginÃ¡ciÃ³ tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek. Vagyis ez Ã¡ll legkÃ¶zelebb
ahhoz az aranyhoz, amit az alkimistÃ¡k kerestek, amit keresnek. Mi is alkimistÃ¡k vagyunk Ã©s az aranyat
keressÃ¼k. Mint ahogy imaginÃ¡ciÃ³nk Ã¡ltal akÃ¡r tudatosan, akÃ¡r tudattalanul teremtÃ¼nk, ugyanÃºgy
alkimistÃ¡k is vagyunk. Lehetetlen, hogy az embernek ne legyen Ã¡llandÃ³an valamilyen belsÃµ,
lelki-szellemi termÃ©szetÃ¼ kÃ©miai tevÃ©kenysÃ©ge, ez Ã©ppen olyan, hogy nincs olyan Ã©lÃµ
ember, akinek ne lenne vÃ©rkeringÃ©se, Ã©s vÃ©re Ã¶sszetÃ©telÃ©ben ne jÃ¡tszÃ³dnÃ¡nak le bizonyos
biokÃ©miai folyamatok, amelyek kellenek az Ã©letben maradÃ¡shoz. A Nap fÃ©me az arany. Az
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asztrolÃ³gia Napja, az imaginÃ¡ciÃ³, a finomÃ-tÃ¡s mÃ¼velete Ã©s az arany szoros metafizikai
Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben vannak. Szellemi aranyrÃ³l van szÃ³ Ã©s megnyugodhat mindenki, hogy az igazi
alkimistÃ¡k nem a fizikai aranyat kerestÃ©k olyan nagy lendÃ¼lettel, hanem a szellemi aranyat, vagyis az
fÃ©ny Ã©s szeretet Ã¡ltal Ã¡thatott, romolhatatlan lÃ©tezÃ©s helyreÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡t sajÃ¡t lÃ©nyÃ¼kben
Ã©s vilÃ¡gukban. ArrÃ³l is tudtak, hogy "ha felemelkedek, az egÃ©sz vilÃ¡got magammal emelem", vagyis
egÃ©sz szellemi aranykeresÃ©sÃ¼k nem egy egoista Ã¼dvkeresÃ©s volt, vagy valamifÃ©le okkult
fantazma utÃ¡n valÃ³ buzgÃ³ rohanÃ¡s, hanem egyetemes emberi alapÃ¡llÃ¡sbÃ³l kÃ¶vetkezÃµ
tevÃ©kenysÃ©g- felelÃµssÃ©g Ã¶nmagÃ¡Ã©rt Ã©s az egÃ©sz emberisÃ©gÃ©rt. Ezeknek a
megfelelÃ©seknek az ismeretÃ©ben most mÃ¡r tovÃ¡bb lÃ©phetÃ¼nk a mÃ¡sodik tÃ¶rvÃ©nyhez, a
rezonancia tÃ¶rvÃ©nyÃ©hez, amelyet mÃ©g a vibrÃ¡ciÃ³, vagy az affinitÃ¡s tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek is
neveznek. DÃ©nes Albert A folytatÃ¡s kÃ©szÃ¼lÃµbenâ€¦
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