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DÃ©nes Albert Az egyetemes ember egyik legalapvetÃµbb megnyilvÃ¡nulÃ¡sÃ¡rÃ³l lesz szÃ³ az
alÃ¡bbiakban, Ã©spedig arrÃ³l, hogy mit tehet Ã©s mit tesz az ember annak Ã©rdekÃ©ben, hogy az
univerzÃ¡lis szellemmel kapcsolatÃ¡t fenntartsa Ã©s ezzel egysÃ©gben tudjon lÃ©tezni. Persze az, hogy mit
tehet Ã©s mit tesz ennek Ã©rdekÃ©ben, felszÃ-nre hozza a problÃ©mÃ¡t, nevezetesen azt, hogy mit
tehetne Ã©s nem teszi Ã©s hogy ez helyett mi mÃ¡st tesz. A leszÃ¼kÃ-tett asztrolÃ³giai Ã©rtelmezÃ©sek
a hatos hÃ¡zat a munka Ã©s a betegsÃ©gek Ã©letterÃ¼letÃ©nek nevezik, ami igaz is, azonban szÃ¡mos
metafizikai elÃµzmÃ©nye van ennek Ã©s az egÃ©sz hatos hÃ¡z Ã©rtelmezÃ©si tartomÃ¡nya sokkal
szÃ©lesebb, tÃ¡gabb, minthogy kimerÃ¼lne a munkÃ¡ban Ã©s a betegsÃ©gben. Ã‰rdekes az, hogy a
lÃ©tezÃ©st leszÃ¼kÃ-tve, lefokozva lÃ¡tÃ³ Ã©s megÃ©lÃµ ember szÃ¡mÃ¡ra tÃ©nylegesen nem jelent
tÃ¶bbet e hÃ¡z, mint betegsÃ©g vagy munka s mÃ©g vegyÃ¼k ide a spekulÃ¡ciÃ³t is, kÃ©sÃµbb ki fog
derÃ¼lni, miÃ©rt. SpekulÃ¡ciÃ³, munka, betegsÃ©g.
Amennyiben az lenne az elsÃµ benyomÃ¡sunk, hogy a hatos hÃ¡z a tettek hÃ¡za, mivel itt kiemelt
fontossÃ¡ggal van felruhÃ¡zva a tett, mintegy elÃµtÃ©rbe van helyezve, tudnunk kell, hogy izolÃ¡lt tett,
amely mÃ¶gÃ¶tt nincs valamilyen gondolat Ã©s amely mÃ¶gÃ¶tt nincsen valamilyen szÃ³, nem lÃ©tezik.
Ilyen Ã©rtelemben a hatos hÃ¡z nemcsak a tettek hÃ¡za, hanem a szÃ³Ã© Ã©s a gondolatÃ© is, sÃµt
vÃ©gsÃµ Ã©rtelmezÃ©sÃ©ben Ã©ppenhogy a gondolat, a szÃ³ Ã©s a tett egysÃ©gÃ©nek a hÃ¡za, amit
egy szemÃ©ly megvalÃ³sÃ-that.
A szemÃ©lyrÃµl egyÃ©bkÃ©nt itt is Ãºgy beszÃ©lhetÃ¼nk, mint metafizikailag primordiÃ¡lis
lÃ©nyrÃµl Ã©s lÃ©nyegrÃµl Ã©s azÃ©rt mondom azt, hogy itt is, mert mÃ¡s hÃ¡zak, Ã©letterÃ¼letek
esetÃ©ben a szemÃ©ly szintÃ©n Ãºgy foglal helyet, mint aki az egÃ©sz megalapozÃ³ja Ã©s akin az
egÃ©sz tovÃ¡bbi alapszik. Persze, hogy ezt Ã-gy elfogadhassuk, a szemÃ©lyt, mint olyant meg kell
tisztÃ-tanunk az Ã¶sszes rÃ¡tapadt tÃ©vkÃ©pzettÃµl, fogalomtÃ³l, amelyek a lÃ©tkorrupciÃ³
elÃµrehaladtÃ¡val elfedtÃ©k, elborÃ-tottÃ¡k igazi Ã©rtelmÃ©t nemcsak, mint szÃ³nak, hanem azt ezt
megtestesÃ-tÃµ emberi lÃ©nynek is. LÃ¡thatjuk, hogy egyre tÃ¶bb metafizikai Ã¡tvilÃ¡gÃ-tÃ¡st
igÃ©nylÃµ szÃ³ merÃ¼l fel- tett, szÃ³, gondolat, szemÃ©ly, lÃ©ny, lÃ©nyeg, lÃ©tkorrupciÃ³, alapâ€¦-,
mÃ¡ris ott tartunk tehÃ¡t, hogy ennek a hÃ¡znak egyik alaprendeltetÃ©sÃ©t, a gondolatok univerzÃ¡lis
szellem szerinti rendezÃ©sÃ©t megkezdtÃ¼k. VegyÃ¼k elÃµszÃ¶r a lÃ©tkorrupciÃ³t, amely
jelentÃ©sÃ©nek feltÃ¡rÃ¡sa nÃ©lkÃ¼l egy tapodtat sem fogunk elÃµbbre jutni. Vagyis annak megÃ©rtÃ©se nÃ©lkÃ¼l, hogy a tÃ¶rtÃ©neti ember, Ã©s itt beleÃ©rtem sajÃ¡t magunkat
is, a gondolatnak, szÃ³nak Ã©s tettnek sajÃ¡tosan szÃ©tszakadt Ã¡llapotÃ¡ban Ã©l, megbomlott egysÃ©gi
Ã¡llapotban, amelybÃµl zavar, sÃ¶tÃ©tsÃ©g, betegsÃ©g, Ã©rtelmetlensÃ©g szÃ¡rmazik folyamatosan
Ã©s itt van az a hely, ahol a hatos hÃ¡z lÃ©nyegÃ©t abban ragadhatjuk meg, hogy ez az az Ã©letterÃ¼let,
ahol az elÃµbb emlÃ-tett egysÃ©gbomlÃ¡st helyre kell Ã¡llÃ-tanunk, vagyis a szÃ©tesÃ©sbÃµl kilÃ©pve
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realizÃ¡lnunk kell az egysÃ©get. Aki azt gondolja, hogy mindez Ã-gy, ahogy van, jÃ³l van, soha nem volt
mÃ¡skÃ©nt, mindez, amiben Ã©lÃ¼nk Ã©s ami bennÃ¼nk Ã©l, nem mÃ¡s, mint maga a fejlÃµdÃ©s,
nem Ã¡rt, ha kissÃ© Ã¡tvizsgÃ¡lja magÃ¡ban Ã©s maga kÃ¶rÃ¼l az Ã¡llapotokat, mert abban ugyan igaza
van, hogy az egyetemes lÃ©tezÃ©s teljes egÃ©szÃ©ben Ã©s Ã¡llandÃ³an jelen van Ã©s jelen van a
legfelsÃµbb idill Ã¡llapota is, de amit realizÃ¡ltunk, helyesen mondva, amit derealizÃ¡ltunk, azt nem
nevezhetjÃ¼k fejlÃµdÃ©snek Ã©s nem Ã¡llÃ-thatjuk, hogy az mindig is Ãºgy volt, van Ã©s lesz. Maga a
lÃ©tkorrupciÃ³ lÃ©trejÃ¶ttÃ©vel kapcsolatban tÃ¶bb formÃ¡t Ã¶ltÃ¶tt magyarÃ¡zat, Ã©rtelmezÃ©s van
Ã©s ez a tÃ©ma talÃ¡n egy egÃ©sz kÃ¼lÃ¶n elÃµadÃ¡st vagy mÃ©g inkÃ¡bb egy elÃµadÃ¡s-sorozatot
igÃ©nyelne, itt azonban csak azokat a vonatkozÃ¡sait emelem ki a lÃ©tkorrupciÃ³nak, ami a hatos hÃ¡z
kifejtÃ©se igÃ©nyel. ElÃ©ggÃ© benne vagyunk a pÃ¡cban, mert a hatos hÃ¡z kifejtÃ©se Ã©ppenhogy az
egÃ©sz lÃ©tkorrupciÃ³ problematikÃ¡jÃ¡t aktuÃ¡lissÃ¡ teszi, beleÃ©rtve a korrupciÃ³ keletkezÃ©sÃ©re
vonatkozÃ³ metafizikai alapgondolatokat is.
Azt mondom, hogy jÃ³l megÃ©rtsÃ¼k az Ã©letrend, szolgÃ¡lat Ã©s egysÃ©gmegvalÃ³sÃ-tÃ¡s
lÃ©nyegÃ©t a hatos hÃ¡z kapcsÃ¡n, elÃµszÃ¶r koncentrÃ¡ljunk Ã©beren a lÃ©tkorrupciÃ³ tÃ©nyÃ©nek
Ã¡tvilÃ¡gÃ-tÃ¡sÃ¡ra. EmlÃ-tettem mÃ¡r Ã©s most csak ismÃ©tlem, hogy ennek a szÃ¡mÃ-tÃ¡sbÃ³l valÃ³
kÃ¶nnyelmÃ¼ kihagyÃ¡sa a lÃ©nyeg mellett valÃ³ Ã¼res elsÃ-klÃ¡st vonja maga utÃ¡n. Nem arrÃ³l van
szÃ³, hogy folyamatos, pszicholÃ³giai vagy vallÃ¡sos Ã©rtelemben vett bÃ¼ntudatban kell Ã©lnÃ¼nk,
lehetÃµleg permanens fÃ©lelemben, valami Ã©rthetetlen, homÃ¡lyos zavartÃ³l megszÃ¡lltan, hanem arrÃ³l,
hogy megszokott Ã©letÃ¼nk minden mozzanatÃ¡ban, ami mÃ¡r fel sem tÃ¼nik nekÃ¼nk, ott vannak
valamilyen formÃ¡ban, alakzatban az ÃµskorrupciÃ³ nyomai. E nyomokat nem Ãºgy kell Ã©rteni, mint
valami kemÃ©nyebb tÃ¡rgy puszta lenyomatÃ¡t egy puhÃ¡bb kÃ¶zegben, hanem Ãºgy, mint aktÃ-v,
hatÃ¡sukat jelenleg is kifejtÃµ egysÃ©grombolÃ³ zavarokat az ember Ã¶sszes lÃ©tezÃ©si nÃ-vÃ³in, a
szellemben Ãºgy, mint a lÃ©lekben Ã©s a testben. Hogy honnan ered mindez? Minden megbÃ-zhatÃ³
metafizikai gondolkozÃ³, akik az emberisÃ©g egyetemes szellemi hagyomÃ¡nyÃ¡bÃ³l merÃ-tettek,
megegyezik abban, hogy a korrupciÃ³ eredetÃ©t a kezdetek kezdetÃ©re kell tenni Ã©s itt most csak Hamvas
BÃ©la MÃ¡gia SzÃºtrÃ¡jÃ¡ra hÃ-vatkoznÃ©k, amelybÃµl egyÃ©rtelmÃ¼en vilÃ¡gossÃ¡ vÃ¡lik, hogy a
lÃ©tezÃ©snek a legmÃ©lyebb pontjÃ¡n, vagyis az Ã¶sszes megnyÃ-lvÃ¡nulÃ¡s forrÃ¡shelyÃ©nÃ©l van a
lÃ©trontÃ¡s forrÃ¡sa is.
TÃ¶bb kÃ©p van, amely ennek a korrupciÃ³nak a keletkezÃ©sÃ©t tÃ¡rja elÃ©nk, pÃ©ldÃ¡ul, hogy
kezdetben a teremtÃµ mellett volt egy egyetlen sÃ¶tÃ©t pont, amellyel a teremtÃµ azonosÃ-totta magÃ¡t, de
van egy olyan is, hogy eredetileg az ember, aki mikrotheoszkÃ©nt a teremtett vilÃ¡g ura volt, megkÃ-vÃ¡nta
az IstentÃµl azt a kÃ©pessÃ©get, hogy a sÃ¶tÃ©t erÃµket szeretettÃ© alakÃ-tsa Ã¡t Ã©s megkÃ-sÃ©relte
ezt a mÃ¼veletet vÃ©grehajtani. A sÃ¶tÃ©t erÃµket azonban nem bÃ-rta Ã¡talakÃ-tani szeretettÃ© Ã©s az
embert a sÃ¶tÃ©t erÃµk elborÃ-tottÃ¡k Ã©s a mÃ©lybe rÃ¡ntottÃ¡k. Az ember Ã-gy lezuhant eredeti
lÃ©tezÃ©si Ã¡llapotÃ¡bÃ³l Ã©s zuhanÃ¡sa kÃ¶zben magÃ¡val rÃ¡ntotta az egÃ©sz termÃ©szetet.
MindkÃ©t kÃ©p, de fÃµleg az utÃ³bbi elÃ©ggÃ© szemlÃ©letes ahhoz, hogy a korrupciÃ³
keletkezÃ©sÃ©rÃµl, mÃ©ginkÃ¡bb jelenlÃ©tÃ©rÃµl tÃ¡jÃ©koztasson bennÃ¼nket. Mindezt csak
azÃ©rt mondom, hogyha valakit nagyon Ã©rdekel, hogy az annyit emlegetett korrupciÃ³ hogyan Ã©s mikor
keletkezett, vÃ¡laszokat ugyan talÃ¡l a metafizikai irodalomban, de mindenkÃ©pp azt fogja talÃ¡lni, hogy itt
nem a kronolÃ³gia vagy a keletkezÃ©si kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek a legfontosabbak, hanem a lÃ©t alapjaiban
jelenlÃ©vÃµ sÃ¶tÃ©t pont, vagy rÃ©sz, amit korrupciÃ³nak nevezÃ¼nk.
AmiÃ©rt ennyit fejtegettem a korrupciÃ³t, mindezt azÃ©rt tettem, hogy vÃ©gre rÃ¡ tudjak tÃ©rni a hatos
hÃ¡z rendeltetÃ©sÃ©re, vagyis az ember feladatÃ¡ra, amit a hatos hÃ¡z jelez.
A hatos hÃ¡zat vÃ©gsÃµ Ã©rtelmÃ©ben Ãºgy hatÃ¡roznÃ¡m meg, hogy ez az Ã©letterÃ¼let, amely a
szemÃ©ly szakrÃ¡lis szolgÃ¡latÃ¡t jelenti, a szakrÃ¡lis szolgÃ¡latÃ©t, amely Ã¡ltal a szemÃ©ly a
mindennapi Ã©letet Ã¶sszekÃ¶ti az egyetemes lÃ©tezÃ©ssel Ã©s annak Ã¶rÃ¶k rendjÃ©vel,
megvalÃ³sÃ-tva ezÃ¡ltal az Ã©rtelmet, az idillt Ã©s a tulajdonkÃ©ppeni hiteles egysÃ©get. Ahol ma
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jelenleg tartunk, ott nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy az Ã©rtelmetlen, zilÃ¡lt, szÃ©tesÃµ Ã©s
dÃ¼hÃ¶ngÃµ hajsza, amit az emberisÃ©g csinÃ¡l, egyre szÃ©lesebb kÃ¶rben terjed el, hanem arra is kell
figyelni, hogy magÃ¡nak ennek a rombolÃ³ tevÃ©kenysÃ©gnek az intenzitÃ¡sa, tehÃ¡t nemcsak
elterjedÃ©se, fokozÃ³dik, nÃµ. MibÃµl kÃ¶vetkezik ez? Ha azt mondom, hogy abbÃ³l a mentalitÃ¡sbÃ³l
ered mindez, amivel az ember tÃ©ves fogalmakra Ã©pÃ-ti a lÃ©tezÃ©sben valÃ³ teendÃµit, akkor mÃ©g
nem Ã©rnÃ©m el a vÃ©gsÃµ Ã¡tvilÃ¡gÃ-tÃ¡st. Nem Ã©rnÃ©m el, mivel a vÃ©gsÃµ Ã¡tvilÃ¡gÃ-tÃ¡sa
ennek a mentÃ¡lis magatartÃ¡son is tÃºlmutat Ã©s erre a kÃ©sÃµbbiekben tÃ©rek rÃ¡.
ElÃµbb mÃ©g szembe kell nÃ©znÃ¼nk mindazzal a tettszerÃ¼, gondolatszerÃ¼ megnyilvÃ¡nulÃ¡ssal,
amit az ember gyakorol, a szÃ³ban, mint olyanban levÃµ zavarokrÃ³l is beszÃ©lve, melyek a korrupciÃ³t
nemhogy feloldanÃ¡k, hanem Ã©ppen a felmorzsolÃ³dÃ¡s felÃ© vezetnek. A hatos hÃ¡z a szÃ³, a
gondolat megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡nak hÃ¡za is, Ã-gy aki azt mondja, hogy itt ez az a hely, ahol az elmÃ©letet
gyakorlatba Ã¼ltetjÃ¼k, igaza lehet adni neki. Persze, hogy milyen az az elmÃ©let, szellemi tartalmait
illetÃµen, amely a gyakorlatba Ã¼ltetÃ©sre vÃ¡r, mindig is megvizsgÃ¡landÃ³. AlapÃ©rtelmezÃ©skÃ©nt
azt mondtam, hogy a hatos hÃ¡zban tevÃ©kenysÃ©ge Ã¡ltal az ember Ã¶sszekÃ¶ti mindennapi Ã©letÃ©t
az egyetemes lÃ©ttel. Ezt az alapÃ¡llÃ-tÃ¡st fenntartom Ã©s ha mÃ¡r igen, akkor mÃ¡ris fontossÃ¡ vÃ¡lik
az, hogy az egyetemes lÃ©trÃµl valamifÃ©le ismerete legyen az embernek, amennyiben mindennapi
Ã©letÃ©t, tetteit, gondolatait, szavait Ã¶ssze akarja kapcsolni, egyesÃ-teni akarja ezzel. Ez lenne az, amit
orientÃ¡ciÃ³nak, helyesebben univerzÃ¡lis orientÃ¡ciÃ³nak nevezÃ¼nk, ez az egyetemes lÃ©tezÃ©srÃµl
valÃ³ hiteles tudÃ¡s megszerzÃ©se. A hatos hÃ¡zat a kultusz hÃ¡zÃ¡nak is nevezik, vagyis mÃ¡r olyan
rendelkezÃ©sre Ã¡llÃ³ szellemi gyakorlatok mindennapos elvÃ©gzÃ©sÃ©t, amelyek rÃ¡hangoljÃ¡k az
embert az univerzÃ¡lis szellemre. Amennyiben a szellemet kihagyjuk a folyamatbÃ³l, akkor keletkezik az,
hogy a kultusz kÃ¼lsÃµsÃ©gei megmaradnak ugyan, de a lÃ©nyeg hiÃ¡nyzik belÃµle, Ã¼res,
Ã©rtelmetlen, sÃ¶tÃ©t aktussÃ¡ vÃ¡lik. Amennyiben ugyanez a tÃ©vedÃ©s kÃ¶vetkezik be az egyetemes
tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡st, az univerzÃ¡lis orientÃ¡ciÃ³t illetÃµen, akkor jelentkezik az, hogy ez a
tulajdonkÃ©ppeni megismerÃ©si folyamat egy tÃ©ves alapokon nyugvÃ³ kutatÃ¡si tÃ©nykedÃ©ssÃ©
csÃ¶kevÃ©nyesedik, amelyeknek Ãºgynevezett eredmÃ©nyeibÃµl az ember mÃ©g nagyobb tÃ©vedÃ©sek
Ã¡llapotaiba Ã©rkezik el.Mondanom sem kell, hogy itt a tudomÃ¡nyos, mÃ©g inkÃ¡bb szcientifista
hozzÃ¡Ã¡llÃ¡srÃ³l, azaz nem-hozzÃ¡Ã¡llÃ¡srÃ³l beszÃ©lek, ahogy az emlÃ-tettek viszonyulnak a hiteles
lÃ©tezÃ©s alapismereteihez. Az embernek, mint tudatra Ã©bredt anyagrÃ³l, mint nagy, fÃ©lig automatikus,
fÃ©lig akarattal rendelkezÃµ biomechanizmusrÃ³l szÃ³lÃ³ tanÃ-tÃ¡sai bÃµven elegendÃµek ahhoz, hogy
senki se vegye komolyan, mÃ©g az sem, aki igen nagy hÃ©vvel beszÃ©l rÃ³la, mivel nem tud mÃ¡st
mondani. TudomÃ¡ny lehet helytÃ¡llÃ³, amÃ-g a maga alapjÃ¡n nyugvÃ³ technikai vilÃ¡got tartja, lehet
helytÃ¡llÃ³, amÃ-g az ember bizonyos fizikÃ¡lisabb, vagy bio-fizikÃ¡lisabb vonatkozÃ¡sairÃ³l ad szÃ¡mot,
ellenben az egÃ©sz embert csak tudomÃ¡nyosan megÃ©rteni nem lehet, mert az egÃ©sz emberi lÃ©ny
kimondottan-kimondhatatlanul tÃºlÃ©r a tudomÃ¡ny hatÃ¡rain. A hatos hÃ¡zhoz tartozÃ³ egyik
tÃ©vkÃ©pzetet mÃ¡ris lelepleztÃ¼k, nevezetesen azt a komolytalan magatartÃ¡st, hogy azokkal a
tudomÃ¡nyos kutatÃ¡sokkal Ã©s eszkÃ¶zÃ¶kkel, amelyekkel az ember Ã©s vilÃ¡ga Ãºgynevezett titkait
tÃ¡rjÃ¡k fel manapsÃ¡g, mÃ©g akkor sem fogunk semmi lÃ©nyegeset megtudni, ha az ezzel kapcsolatos
eredmÃ©ny-beszÃ¡molÃ³k kÃ¶nyvtÃ¡r-kolosszusokkÃ¡ nÃµnek. Felhalmozott rÃ©szismeretek halmaza
lesz, hajmeresztÃµ kÃ¶vetkeztetÃ©sekkel, semmi tÃ¶bb. Erre rÃ¡jÃ¶tt az emberisÃ©g, kÃ¼lÃ¶nben nem
alakult volna ki a pszicholÃ³gia, aki az embert, mint pszicholÃ³giai lÃ©nyt akarta megÃ©rteni, kezdetben
bÃ¡tortalanabbul, nehogy a tudomÃ¡ny megharagÃºdjon, tartotta magÃ¡t ahhoz, hogy a specifikusan kifejlett
Ã©s egyre csak fejlÃµdÃµ emberi agy termeli ki a pszichikus jelensÃ©geket, kÃ©sÃµbb aztÃ¡n
bÃ¡torsÃ¡got kapott Ã©s bevetette magÃ¡t a tudattalan feltÃ¡rÃ¡sÃ¡nak kalandjaiba. Itt azonban sajÃ¡t
magamat is ki kell javÃ-tanom, mert elÃµbb a tudomÃ¡nyrÃ³l Ãºgy beszÃ©ltem, mint megismerÃ©si,
tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡si eszkÃ¶zrÃµl, mÃ©g akkor is, ha tÃ©ves alapokkal dolgozik, Ã©s mindezt most azzal
helyesbÃ-thetem, hogy valÃ³jÃ¡ban a tudomÃ¡ny Ã©s a rÃ©szben abbÃ³l kinÃµtt pszicholÃ³gia is
tulajdonkÃ©ppen nem megismerÃ©si eszkÃ¶zÃ¶k, hanem hatalomgyakorlÃ¡si eszkÃ¶zÃ¶k. A
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kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g lÃ©nyeges, mert megismerÃ©srÃµl itt mÃ¡r szÃ³ nincs, csak arrÃ³l, hogy melyek azok a
sÃ©mÃ¡k, gondolati alapkÃ©pletek, amelyek praktikÃ¡ja folytÃ¡n hatalmam alÃ¡ tudom vonni hatalmi
ambÃ-ciÃ³m tÃ¡rgyÃ¡t, legyen az termÃ©szet, ember, bÃ¡rmi, bÃ¡rki. TulajdonkÃ©ppen korrupt
megismerÃ©si erÃµfeszÃ-tÃ©sek sora, amelyben azt kutatom, hogy amit igazÃ¡n megismerni nem tudok,
mÃ©gis Ã©rdekem, kontrollom, irÃ¡nyÃ-tÃ¡som alÃ¡ tudjam vonni, lehetÃµleg Ãºgy, hogy maximÃ¡lis
hasznomra legyen. A dolog, a mÃ¡sik ember, a termÃ©szet, bÃ¡r egyiket sem tudtam lÃ©nyegÃ©ben
megÃ©rteni, de mivel Ãºgy lÃ¡tom, hogy lÃ©tem fÃ¼gg ezek lÃ©tÃ©tÃµl, Ãºgy kell tennem, hogy
mindezek az Ã¡ltalam maximÃ¡lisan kontrollÃ¡lhatÃ³ mÃ³don szolgÃ¡ljanak engemet, vagyis
lÃ©tezÃ©semet feltÃ©tlenÃ¼l biztosÃ-tsÃ¡k. Mivel tudom, hacsak nem akarok magamnak is hazudni, hogy
egÃ©sz lÃ©nyegÃ©ben nem ismerem sem az embert, sem a dologi vilÃ¡got, sem a termÃ©szetet, de Ãºgy
hiszem- persze tÃ©vesen - hogy lÃ©temet ezek biztosÃ-tjÃ¡k vagy nem Ã©s mivel a nem ismert rÃ©szbe
akÃ¡r az is beletartozhat, hogy Ã©ppen nem az Ã©n lÃ©tfenntartÃ¡somat szolgÃ¡lni akarÃ³ tendenciÃ¡k
bÃºjnak meg itt, a legjobb az, ha megkeresem azt a kizÃ¡rÃ³lagos formulÃ¡t, melyet alkalmazvÃ¡n
feltÃ©tlen szolgÃ¡latomra kÃ¶telezhetek embert, termÃ©szetet, bÃ¡rmit. NagyjÃ¡bÃ³l ez lenne a hatalmi
Ã¡llÃ¡sra valÃ³ helyezkedÃ©s alapgondolkodÃ¡sa Ã©s alapÃ©rzÃ¼lete, vagyis a tÃ©vesen Ã©rtelmezett
megismerÃ©sen keresztÃ¼l, a lefokozott, elÃ©gtelen ismeret Ã©s lÃ¡tÃ¡s sÃ¶tÃ©t Ã¡llapotaiban
kialakulÃ³ hajlam, hogy mindazt, amit nem Ã©rtettem meg, lÃ©tem szolgÃ¡latÃ¡ra kÃ¶telezzem el. Ez lenne
ennek az alaptÃ©vedÃ©snek az egyik mÃ³dosulata. De vannak mÃ¡s mÃ³dosulatok is, amikor az ember
tovÃ¡bbviszi a korrupt gondolatot, anÃ©lkÃ¼l, hogy Ã¡tvilÃ¡gÃ-tnÃ¡ azt, Ã©s felmerÃ¼l benne annak a
lehetÃµsÃ©ge, hogy a lÃ©tezÃ©sben levÃµ, Ã¡ltala lÃ©nyegÃ©ben nem ismert lÃ©tezÃµk esetleg nem-e
tartalmaznak olyan tendenciÃ¡kat, amelyek nemhogy nem a szolgÃ¡latÃ¡ra vannak, hanem egyenesen az Ãµ
lÃ©te ellen fordulnak. Arra nem is gondolva, hogy az ilyen Ã¡tvilÃ¡gÃ-tatlan gondolatok elÃµszeretettel
fogannak meg az elhanyagolt centrÃ¡lis vilÃ¡glÃ¡tÃ¡sÃ¡ban, imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡ban, kezdi belelÃ¡tni ezeket a
kÃ©pzel veszÃ©lyeket a vilÃ¡gba, termÃ©szetbe, mÃ¡s emberbe, mÃ¡s emberek nÃ©zeteibe Ã¡tvetÃ-tve,
mindenhovÃ¡, ahovÃ¡ csak nÃ©z. Arra, persze, mÃ©g kevÃ©sbÃ© gondol, hogy az emlÃ-tett centrÃ¡lis
vilÃ¡glÃ¡tÃ¡si hely, az imaginÃ¡ciÃ³ nemcsak lÃ¡t, hanem teremt is, vagyis az Ã¡ltala lÃ¡tott kÃ©peket
megteremti, megvalÃ³sÃ-tja. Akkor meg elmegy megkeresni lÃ©te ellensÃ©geit Ã©s meg is talÃ¡lja a
baktÃ©riumokban, sugÃ¡rzÃ¡sokban, fÃ¼ben, fÃ¡ban, gÃ©nekben, bÃ¡rhol ahol a korrupt keresgetÃ©s
hipotetikus mentÃ¡lis impulzusa vezÃ©reli. KÃ¶zben persze azt sem veszi Ã©szre, hogy bÃ¡r valamikor
szolgÃ¡latra akart kÃ©nyszerÃ-teni mindent Ã©s mindenkit, most Ãµ lett korrupt imaginÃ¡ciÃ³ja beteges
rÃ¶geszmÃ©inek kiszolgÃ¡lÃ³ja Ã©s kiszolgÃ¡ltatottja, mÃ©g akkor is ha ezeknek a fixa ideÃ¡knak
tudomÃ¡nyos rangot tulajdonÃ-t.
MegnÃ©zhetjÃ¼k a tÃ¶rtÃ©nelem kÃ¶zelmÃºltjÃ¡ban, hogy a termÃ©szetbÃµl nyert, szÃ¡munkra
nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlennek vÃ©lt anyagoknak a kiszipolyozÃ¡sa hogyan zajlott le Ã©s azt is
megnÃ©zhetjÃ¼k, hogy hovÃ¡ Ã©rkeztÃ¼nk el ma, amikor, ha a termÃ©szet kirablÃ¡sÃ¡t a globÃ¡lis
jelzÃµvel lÃ¡tom el, mÃ¡r csak elcsÃ©pelt, kikoptatott szavat mondok. Azt mondja a hagyomÃ¡ny, hogy az
ember vagy a termÃ©szet apja vagy a termÃ©szet kirablÃ³ja. Az elÃµadÃ¡s elejÃ©n Ã¡thaladtunk egy olyan
kÃ©pen, hogy az ember eredeti Ã¡llapotÃ¡ban a teremtett vilÃ¡g ura volt (pontosabban az kellene legyen,
mert ez a helye az egyetemes lÃ©tvÃ-ziÃ³ban), Ãºgy is mondhatjuk apja, mert azt Ã¡llandÃ³an Ã¶ssze tudta
kÃ¶tni uralma szolgÃ¡latÃ¡val Ã©s szolgÃ¡lata uralmÃ¡val az univerzÃ¡lis szellemmel Ã©s lÃ©ttel.
EbbÃµl az Ã¡llapotbÃ³l lezuhant, magÃ¡val rÃ¡ntotta a termÃ©szetet is Ã©s most itt van a lezuhanÃ¡s
sÃ¶tÃ©tsÃ©gÃ©ben, ahol az uralmat Ã¶sszetÃ©veszti a hatalommal Ã©s korrupt (egyoldalÃº) lÃ©tÃ©nek
megmentÃ©si lehetÃµsÃ©gÃ©t abban lÃ¡tja, ha a termÃ©szetet a maga szolgÃ¡latÃ¡ra kÃ©nyszerÃ-ti.
Persze, nem csak a termÃ©szetet. Az emberi kÃ¶zÃ¶ssÃ©g, mint olyan, ugyancsak ebbÃµl a
tÃ©vedÃ©sbÃµl tÃ¡plÃ¡lkozÃ³ hajlamokkal van Ã¡titatva Ã©s rosszul Ã©rtelmezett egymÃ¡sra
utaltsÃ¡gunk kapcsÃ¡n jÃ¶n egymÃ¡s kifosztÃ¡sa, dÃ©monias kiszipolyozÃ¡sa, elnyomÃ¡sa, egyik
embernek a mÃ¡sikat infernÃ¡lis Ã¡llapotokban valÃ³ tartÃ¡si kÃ©nyszere, vÃ©gÃ¼l Ã©s
remÃ©nytelenÃ¼l, sajÃ¡t magunknak sajÃ¡t magunk Ã¡ltali bezÃ¡rÃ¡sa infernÃ¡lis Ã¡llapotokbaPage 4/11
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fÃ©lelem, lÃ©tÃ©rt valÃ³ aggÃ³dÃ¡s, az aggÃ³dÃ¡sbÃ³l adÃ³dÃ³an megengedni azt, hogy olyant tenni
vagy gondolni, ami lÃ©nyÃ¼nket mÃ©g inkÃ¡bb beszennyezi, ezt elrejteni, vagy olyan magyarÃ¡zatot
hazudni bele, ami legalÃ¡bb megÃ³v a vÃ©gsÃµ Ã¶sszeroppanÃ¡stÃ³l.
KÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l ez a mai tÃ¡rsadalmi apparÃ¡tusok kialakulÃ¡si mechanizmusa is, mechanizmusa Ã©ppen
azÃ©rt, mert a lÃ©tezÃ©st a korrupt lÃ¡tÃ¡sÃ¡val lÃ¡tÃ³ Ã©s a korrupt gondolatÃ¡val gondolÃ³ ember az
egÃ©szet Ãºgy fogja fel, mint mechanizmus, mint egy nagy apparÃ¡tus, ugyanis ez az utolsÃ³ menedÃ©ke,
amelyben, ha ugyan mindig nem is tud irÃ¡nyÃ-tani, a dolgokat kontroll alatt tartva, de amelyben Ãºgy tÃ¼ni
neki, hogy tÃ¡jÃ©kozÃ³dni tud valamelyest. Az, hogy mennyire jÃ³l lehet tÃ¡jÃ©kozÃ³dni ebben az
apparÃ¡tusban, jÃ³l meg lehet tapasztalni, amikor pÃ©ldÃ¡ul egy ember Ãºgynevezett egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi
problÃ©mÃ¡ira az orvostudomÃ¡nytÃ³l vÃ¡r megoldÃ¡st s Ã-gy elmegy az egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi apparÃ¡tus
vÃ¡rÃ¡nak labirintikus folyosÃ³it jÃ¡rni, ahol a biztosÃ-tÃ³ testvÃ©rapparÃ¡tus Ã¡ltal lefektetett
rendszabÃ¡lyok soha vÃ©get nem Ã©rni lÃ¡tszÃ³ betartÃ¡sÃ¡val vÃ©gÃ¼l eljuthat a medicina
elhÃ-vatottjÃ¡hoz, aki problÃ©mÃ¡jÃ¡rÃ³l, tudomÃ¡nyosan hitelesÃ-tett blÃ¶ffÃ¶n kÃ-vÃ¼l semmi
lÃ©nyegeset nem tud mondani, vÃ©gÃ¼l elkeseredetten, haragosan, kÃ©tsÃ©gbeesetten ott kell hagyni az
egÃ©szet. Persze nem Ã©rti, hogy a betegsÃ©g, mint olyan nem Ã©rthetÃµ meg a medicÃ-na Ã¡ltal
felÃ¡llÃ-tott paramÃ©terekkel. A betegsÃ©g, mint jelensÃ©g, mint Ã¡llapot kinÃµ a medicÃ-na keretei
kÃ¶zÃ¼l Ã©s nem kell feltÃ©tlenÃ¼l megharagudni sem az orvosra, sem a rendszerre, mert az orvos a
medicÃ-na tudomÃ¡nyÃ¡t szisztematikusan, azaz apparatikusan begyakorolva nem is tehet egyebet
Ã¡ltalÃ¡ban, mint azt "en plussz egyszer" elismÃ©telni, a rendszert meg nem lehet felelÃµssÃ©gre vonni,
mivel szemÃ©lytelen, Ã©s vÃ©gÃ¼l is nem mÃ¡s, mint egyetemes emberi alapÃ¡llÃ¡sunk hiÃ¡nyÃ¡ban
kÃ©pzÃµdÃ¶tt szÃ¶vevÃ©ny.
Ahhoz, hogy a SzÃ¼z erÃµterÃ©vel megfelelÃ©sben Ã¡llÃ³ Ã©letterÃ¼let, az asztrolÃ³giai hatos hÃ¡z
Ã¡ltal jelzett feladatainkat el tudjuk kezdeni, meg kell tanuljuk az egyetemes szellemben valÃ³ gondolkozÃ¡st.
A hatos hÃ¡z Ã¼zenete feladatainkra vonatkozÃ³an az, hogy az elÃµbb valamelyest ismertetett korrupciÃ³s
labirintust felszÃ¡moljuk Ã©s egyetemes rendeltetÃ©sÃ¼nk szerint Ã©ljÃ¼k meg mindennapjainkat,
vagyis Ãºgy tudjunk gondolkozni, szÃ³lni, tenni a mindennapokban, a mÃºlandÃ³ban, hogy azt egysÃ©gbe
kapcsoljuk az egyetemessel, az Ã¶rÃ¶kkel. MegtÃ¶rt lÃ©nyÃ¼nket s az Ã¡ltalunk lerombolt termÃ©szetet,
a fizikai egÃ©szsÃ©gÃ¼nket elsÃµdlegesen beleÃ©rtve, alakÃ-tsuk Ã¡t arra alkalmassÃ¡, hogy az
egyetemes lÃ©t, az egysÃ©g szolgÃ¡latÃ¡ra alkalmassÃ¡ vÃ¡ljon. AzÃ©rt mondtam kijavÃ-tÃ¡s helyett
Ã¡talakÃ-tÃ¡st megtÃ¶rt lÃ©nyÃ¼nket illetÃµen, mert ez kÃ¶zelebb visz a transz-szubsztanciÃ¡ciÃ³hoz,
amelyrÃµl nemsokÃ¡ra lesz szÃ³. Azt a szellemet, ami ebben nemhogy segÃ-t, hanem alapnak szÃ¡mÃ-t, az
igazi metafizikÃ¡n keresztÃ¼l, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt a hagyomÃ¡nyokbÃ³l kapjuk meg, mert itt talÃ¡lhatÃ³ az
emberi lÃ©nyre Ã©s az egyetemes lÃ©tre vonatkozÃ³ teljes ismeret, amellyel nem rendelkeznek sem
tudomÃ¡ny, sem vallÃ¡s, sem pedig az Ãºjonnan megjelent, a hagyomÃ¡nyok tanÃ-tÃ¡sÃ¡t
fÃ©lreÃ©rtelmezÃµ pszeudoezotÃ©rikus tanok. A metafizikÃ¡t nem kell Ã¶sszetÃ©veszteni csak a
hagyomÃ¡nyokra korlÃ¡tozÃ³dÃ³ ismerettel. Az igazi metafizika tud arrÃ³l is, Ã©s Ã©rdekes mÃ³don maga
a hagyomÃ¡ny is tud az apokaliptikus, tÃ¶rtÃ©neti korrÃ³l Ã©s az egysÃ©g megvalÃ³sulÃ¡sÃ¡nak
korÃ¡rÃ³l, a szabad szemÃ©ly Ã©s az egyhÃ¡z megvalÃ³sulÃ¡sÃ¡nak Ã¡llapotÃ¡rÃ³l. MindkettÃµ,
amennyiben tud mindezekrÃµl, mÃ©gis miben kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zik? Nos, a lÃ©tezÃ©s lÃ©nyegÃ©nek
lÃ¡tÃ¡sÃ¡rÃ³l van szÃ³, mind a metafizika, mind a hagyomÃ¡nyok esetÃ©ben. Ami a kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g, hogy
maga a hagyomÃ¡ny emberÃ©nek kiindulÃ¡si Ã©s megÃ©rkezÃ©si Ã¡llapotai mÃ¡sak voltak, ami a
Hamvas BÃ©lÃ¡nak a hagyomÃ¡nyok aritmolÃ³giÃ¡jÃ¡rÃ³l Ã-rt Ã-rÃ¡sÃ¡ban ellenÃµrÃ-zhetÃµ, lÃ¡sd a
definitÃ-v szÃ¡m Ã©rtelmezÃ©sÃ©nÃ©l. Most, az apokaliptikus kor vÃ©gkifejleti fÃ¡zisÃ¡ban, amikor
mÃ¡r jelenvalÃ³vÃ¡ vÃ¡lt a szabad szemÃ©ly Ã©s az egyhÃ¡z korÃ¡nak kÃ©rdÃ©se, termÃ©szetesen
mÃ¡s a kiindulÃ¡si Ã©s a megÃ©rkezÃ©si Ã¡llapot, tehÃ¡t mÃ¡s az alaparitmolÃ³gia, ami szintÃ©n Ã©s
ugyanott, ahol az elÃµbb emlÃ-tettem, leellenÃµrÃ-zhetÃµ. Ilyen mÃ³don van kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g hagyomÃ¡ny
Ã©s metafizika kÃ¶zÃ¶tt Ã©s ezt azÃ©rt kell figyelembe venni, hogy tudjuk, hogy a hagyomÃ¡ny valamivel
kapcsolatos gondolata nem pontosan felel meg annak, amit mi ugyanerrÃµl gondolunk Ã©s nem is lehet azt
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Ãºgy megvalÃ³sÃ-tani, ahogy mi vÃ©ljÃ¼k, hogy Ãµk gondoltÃ¡k, ugyanis akkor mÃ©g Ã©lt az
egyetemes nyelv, most pedig szÃ¡mot kell vetnÃ¼nk a nemzeti nyelvek fogalom-jellegÃ©vel, amelyek
kÃ©ptartalma lefokozottabb Ã©s fogalmi korlÃ¡tozottsÃ¡ga annÃ¡l nagyobb. Az igazi metafizika Ã©rtelme,
hogy az ilyen fÃ©lreÃ©rtÃ©si lehetÃµsÃ©geket eloszlassa Ã©s mÃ©g ebben is kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zik a
tulajdonkÃ©ppeni Ã©rtelemben vett hagyomÃ¡nytÃ³l, mert a hagyomÃ¡nyban annyira
kinyilatkoztatÃ¡sszerÃ¼en vilÃ¡gos Ã©s egyÃ©rtelmÃ¼ volt az egÃ©sz a hagyomÃ¡ny emberÃ©nek
szÃ¡mÃ¡ra, hogy a fÃ©lreÃ©rtÃ©s, mint lehetÃµsÃ©g nem lÃ©tezett. Ma lÃ©tezik ez a lehetÃµsÃ©g s a
metafizika szerepe, hogy a fÃ©lreÃ©rtÃ©st lÃ©nyeges kÃ©rdÃ©sekben Ã©s vÃ¡laszokban Ã©s
megÃ¡llapÃ-tÃ¡sokban ne kÃ¶vessÃ¼k el. Azt a fÃ©lreÃ©rtÃ©st se kÃ¶vessÃ¼k el, hogy abban a hitben
tartsuk magunkat, hogy a hagyomÃ¡ny korÃ¡t kell nekÃ¼nk visszaÃ¡llÃ-tani, mert tudjuk pontosan a
legmegbÃ-zhatÃ³bb gondolkozÃ³k nyomÃ¡n, hogy a szabad szemÃ©lyt kell megvalÃ³sÃ-tanunk, mivel a
szabad szemÃ©ly nÃ©lkÃ¼l az egyhÃ¡z, vagy Isten orszÃ¡ga nem valÃ³sÃ-thatÃ³ meg. Az egyetemes
lÃ©tezÃ©s Ã©s az egyetemes ember a hagyomÃ¡ny korÃ¡ban is az volt, mint ma, a tÃ¶rtÃ©neti kor
vÃ©gÃ©n, csakhogy a hagyomÃ¡ny erre vonatkozÃ³ ismeretei megbÃ-zhatÃ³ak, a tÃ¶rtÃ©netÃ© meg
megbÃ-zhatatlanok. A hagyomÃ¡nyok ismertÃ©k az egyetemes lÃ©tezÃ©st Ã©s az embert, ezek
egysÃ©gÃ©t, a tÃ¶rtÃ©net emberÃ©nek maximum silÃ¡ny fogalmai vannak minderrÃµl. TehÃ¡t, ilyen
Ã©rtelemben kell a hagyomÃ¡nyokhoz fordulni, hogy az Ã¡ltala adott nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen tudÃ¡st
megszerezzÃ¼k Ã©s szemÃ©lyÃ¼nkbe integrÃ¡ljuk, amely feladatunk megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡hoz
szÃ¼ksÃ©ges. EttÃµl kezdve mÃ¡r a szemÃ©lyes Ã©bersÃ©gÃ¼nktÃµl fÃ¼gg, vagyis metafizikai
Ã©rzÃ©kenysÃ©gÃ¼nktÃµl, hogy lÃ©nyegÃ©ben mit tudunk realizÃ¡lni vagy sem. Paradox mÃ³don a
hagyomÃ¡ny errÃµl is tud, vagyis arrÃ³l, hogy a beavatott bÃ¡r rendelkezvÃ©n az illetÃµ tudÃ¡ssal,
lÃ©tfontossÃ¡gÃº dÃ¶ntÃµ helyzetekben mÃ©gis az szÃ¡mÃ-t, hogy az adott tudÃ¡st is felhasznÃ¡lva
milyen Ã©bersÃ©gi szÃ-nvonalat tudott szemÃ©lyesen megvalÃ³sÃ-tani. Ilyen mÃ³don az a
kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g, amit megtettem metafizika Ã©s hagyomÃ¡ny kÃ¶zÃ¶tt csak arra jÃ³, hogy
hagyomÃ¡nyokbÃ³l Ã¶nkÃ©nyesen kiragadott gondolatokat ne tÃ©vesszÃ¼k Ã¶ssze a metafizikÃ¡val Ã©s
a metafizika meghatÃ¡rozÃ¡sÃ¡t ne korlÃ¡tozzuk csupÃ¡n hagyomÃ¡nyismeretre, egyÃ¡ltalÃ¡n, ne
tegyÃ¼nk olyan fogalmi meghatÃ¡rozÃ¡si kÃ-sÃ©rleteket amelyek a metafizikÃ¡t Ã¶nkÃ©nyesen Ã©s
Ã¶ncÃ©lÃºan korlÃ¡tok kÃ¶zÃ© szorÃ-tjÃ¡k, mint tant, gondolkodÃ¡st, nem is beszÃ©lve filozÃ³fiÃ¡rÃ³l
s Ã-gy tovÃ¡bb. Ha mÃ©gis meghatÃ¡rozÃ¡sra vÃ¡gyunk, mert ez nÃ©lkÃ¼l fogalomigÃ©nyÃ¼nk
hiÃ¡nyt szenved, legyen elÃ©g a Hamvas Ã¡ltal tett meghatÃ¡rozÃ¡s, hogy az Ã©bersÃ©g a lÃ©lek
metafizikai Ã©rzÃ©kenysÃ©ge, Ã-gy tehÃ¡t a metafizika tulajdonkÃ©ppen az Ã©bersÃ©g, a lÃ©lek
lÃ¡tÃ¡si kÃ©pessÃ©ge, az egyetemes lÃ©tezÃ©s egysÃ©gÃ©ben valÃ³ legtisztÃ¡bb tudatossÃ¡ggal
megvalÃ³sulÃ³ integrÃ¡ciÃ³, az egysÃ©g lÃ¡tÃ¡sa Ã©s realizÃ¡ciÃ³ja.
NagyjÃ¡bÃ³l ezek a metafizikai alapok, amelyek kellenek, ahhoz, hogy az embernek fogalma legyen arrÃ³l,
hogy mit is kell mindennapi Ã©letÃ©vel tegyen. MindenkÃ©ppen, az egyetemes ember, az univerzÃ¡lis
szemÃ©ly megvalÃ³sulÃ¡sÃ¡nak szolgÃ¡latÃ¡ba kell Ã¡llÃ-tania mindennapi Ã©letÃ©t, mert mint
mondtam az egyhÃ¡z, vagy Isten orszÃ¡ga, vagy az igazak kÃ¶zÃ¶ssÃ©ge nem tud megvalÃ³sulni a
szemÃ©ly nÃ©lkÃ¼l, a szemÃ©ly szÃ³t igazi, tehÃ¡t a lefokozott emberi egyÃ©ntÃµl Ã©lesen
megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetett Ã©rtelmÃ©ben vÃ©ve. Ã•gy is, Ãºgy is az ember valaminek szolgÃ¡latba Ã¡llÃ-tja
magÃ¡t, mivel lÃ©nyÃ©nek lÃ©nyegÃ©bÃµl adÃ³dÃ³an olyan lÃ©tezÃ©si Ã¡llapotban van jelen, hogy a
szellemi vilÃ¡gban potenciÃ¡lisan lÃ©tezÃµ tartalmakat realizÃ¡l, tehÃ¡t Ã-gy is-Ãºgy is kÃ¶zvetÃ-t
bizonyos lÃ©tezÃ©si szÃ-nvonalak vagy ha jobban tetszik szfÃ©rÃ¡k kÃ¶zÃ¶tt. A problÃ©ma az, amikor a
lefokozott Ã©bersÃ©gÃ¼ ember olyan szellemi tartalmaknak szolgÃ¡latÃ¡ba Ã¡llÃ-tja magÃ¡t, amelyek a
korrupt lÃ©tbÃµl fakadnak Ã©s amelyek a korrupciÃ³t fokozzÃ¡k. LÃ¡ttuk mÃ¡r azt is, hogy ha az ember
lÃ©tmegmentÃ©si kÃ©nyszerkÃ©pzetek rabja lesz, mert Ãºgy lÃ¡tja lefokozott Ã©bersÃ©gÃ©ben, hogy
lÃ©tÃ©t bizonyos tÃ©nyezÃµk sodorjÃ¡k veszÃ©lybe Ã©s Ã-gy mentÃ©si stratÃ©giÃ¡kat kohol, akkor
ezeknek, mint szellemi Ã¡lalakzatoknak lesz a kiszolgÃ¡lÃ³ja, ez a korrupt szellemi kÃ©pzÃµdmÃ©ny lesz
az Ãµ vezetÃµ hatalma, irÃ¡nyÃ-tÃ³ja, ugyanis bÃ¡rmilyen esetben mindig a szellem az, ami irÃ¡nyÃ-tPage 6/11
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lÃ¡sd, pÃ©ldÃ¡ul a tÃ¶rtÃ©net sorÃ¡n bizonyos ideolÃ³giÃ¡k formÃ¡jÃ¡ban folyamatosan fel-fel bukkanÃ³
korrupt szellemet, amelyrÃµl amikor kiderÃ¼lt igazi mibenlÃ©te, akkora mÃ¡r az emberek esetleg halomra
gyilkoltÃ¡k egymÃ¡st. EgyedÃ¼li, a szÃ¶rnyÃ¼ tetteket Ã¶sztÃ¶nzÃµ gondolat az ideolÃ³giÃ¡ba bÃºjt
infernÃ¡lis szellem volt Ã©s az ezekÃ©rt egyedÃ¼l felelÃµs lÃ©ny maga az ember, aki lecsÃ¶kkent
szellemi Ã©bersÃ©gÃ©vel nem ismerte fel az Ãºgynevezett dÃ©mont. Annyit fogott fel a kÃ¡ba ember,
hogy megjelent az illetÃµ eszme, olyan mÃ³don, hogy megjelenÃ©si kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyei indokoltÃ¡k magÃ¡t
az eszme infernÃ¡lis sugallatÃ¡t arra vonatkozÃ³an, hogy mit kell ilyen helyzetben tenni, ezutÃ¡n mÃ¡r nem
volt mÃ¡s hÃ¡tra, mit vakon gyilkolni, vagy meggyilkoltnak lenni. AztÃ¡n az eszme leleplezÃµdÃ¶tt, mint
aktÃ-v szellemi hatalom elenyÃ©szett a semmiben, de a visszavonhatatlan kÃ¶vetkezmÃ©nyekkel ott
maradt az ember Ã©s csak annyit Ã©rzett vagy tudott, hogy egy fokozattal korruptabb lett. Persze, mindig is,
az ilyen korrupt ideolÃ³giÃ¡k kÃ¶zvetÃ-tÃ©sÃ©re az Ãºgynevezett sÃ¶tÃ©t hatalmak kaptak
kÃ¶zvetÃ-tÃµ embert jÃ³ szÃ³nokok formÃ¡jÃ¡ban, akiket a csÃ¶kkent szemÃ©lyisÃ©gtudatÃº emberek
tÃ¶meggÃ© verÃµdve lelkesedve hallgattak, mert a pszeudosz bÃ³dÃ-tÃ³an csalogatÃ³ gondolatainak
szentimentÃ¡lisan bedÃµltek.
Mindezt miÃ©rt mondtam el? Mert, ha megvizsgÃ¡ljuk Ã¶nmagunkat Ã©s az egÃ©sz vilÃ¡got, akkor a
korrupciÃ³ kÃ¶vetkeztÃ©ben hatalomra kapott sÃ¶tÃ©t szellemi erÃµk jelenlÃ©tÃ©t Ã©s aktivitÃ¡sÃ¡t
tudomÃ¡sul vehetjÃ¼k Ã©s most itt nincs szÃ³ valami spiritiszta Ã©rtelemben vett alvilÃ¡gi lÃ©nyek Ã¡ltal
megtestesÃ-tett gonosz szellemrÃµl, mert ezt tÃºlsÃ¡gosan Ã©s fÃ¶lÃ¶slegesen misztifikÃ¡lnÃ¡
mondanivalÃ³m lÃ©nyegÃ©t. ElsÃµsorban utalnÃ©k azonban magÃ¡bÃ³l a lefokozott Ã©bersÃ©gÃ¼
emberbÃµl kiindulÃ³ szellemi eltÃ©velyedÃ©sre, aki Ã©ppen sajÃ¡t maga Ã¡llÃ-totta szellemi korlÃ¡tai
kÃ¶zÃ¶tt szenvedve szenzÃ¡ciÃ³kÃ©nt Ã©lnÃ© meg esetleg egy asztrÃ¡llÃ¡rva felbukkanÃ¡sÃ¡t is,
mindjÃ¡rt rohanva a talÃ¡lkozÃ¡s tÃ©nyÃ©vel, mint bizonyÃ-tÃ©kkal, hogy Ãºgy-e mondtam Ã©n, hogy
nem vagyunk egyedÃ¼l ebben a vilÃ¡gÃ¼rben. A hagyomÃ¡nyok ilyen alacsonyabb spirituÃ¡lis vilÃ¡gban
lÃ©tezÃµ lÃ©nyekrÃµl tudtak Ã©s annÃ©lkÃ¼l, hogy egy pillanatra is szem elÃµl tÃ©vesszÃ©k sajÃ¡t
rendeltetÃ©sÃ¼ket, Ãºgy tudtÃ¡k tudomÃ¡sul venni ezeknek a lÃ©nyeknek a lÃ©tezÃ©sÃ©t, hogy azok
lÃ©tezÃ©sben elfoglalt helyÃ©vel Ã©s spirituÃ¡lis Ã©rtelmÃ¼kkel tisztÃ¡ban voltak Ã©s semmikÃ©pp
nem jÃ¶hetett lÃ©tre olyan, hogy ezek ilyen-olyan Ã¡lalakzatok formÃ¡jÃ¡ban be tudjanak tolakodni az
ember gondolataiba Ã©s Ã¡tvegyÃ©k az irÃ¡nyÃ-tÃ¡st, mÃ¡r csak azÃ©rt sem, mert tisztÃ¡ban voltak
azzal, hogy csakis a lefokozott Ã©bersÃ©gÃ¼, a valÃ³tlansÃ¡gban rÃ©szlegesen elmerÃ¼lt ember kezd
elÃµteremteni ilyen lÃ©nyeknek tÃ¼nÃµ, vagy inkÃ¡bb gondolati-Ã©rzelmi impulzusoknak megfelelÃµ
pszeudoszokat, amelyek ha irÃ¡nyÃ-tani kezdik az embert, az a sÃ¶tÃ©tsÃ©gben vÃ©gleg elmerÃ¼l.
Vagyis tudja a hagyomÃ¡ny azt, hogy lÃ©teznek ilyen nem-lÃ©tezÃµ, avagy a lÃ©tezÃ©st derealizÃ¡lÃ³,
dÃ©monoknak is nevezett lÃ©nyek, tulajdonkÃ©ppen nem-lÃ©nyek, amelyek egyes-egyedÃ¼l az ember
imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡n keresztÃ¼l fejthetik ki korrupt hatÃ¡sukat, de csak akkor, ha az ember ezt hagyja. Az ilyen
lÃ©nyek az Ã©rtelemtÃµl, az ige szavÃ¡tÃ³l, a logosztÃ³l teljesen szÃ©toszlanak, eltÃ¼nnek,
megszÃ¼nnek lÃ©tezni. Minderre azÃ©rt tÃ©rtem ki, mert a hatos hÃ¡z disszharmÃ³nikus vonÃ¡sai
kÃ¶zÃ© nemcsak az tartozik, hogy az ember tudomÃ¡nyos nÃ©zeteken kÃ-vÃ¼l egyebet elfogadni nem
hajlandÃ³, hanem ide tarozik a mÃ¡sik vÃ©glet, a babonÃ¡s, a spiritiszta, a misztifikÃ¡ciÃ³kban
izolÃ¡lÃ³dÃ³ ember is, aki hajlamos az obszkÃºrus misztifikÃ¡ciÃ³kban odÃ¡ig menni, hogy emellett mÃ©g
a tudomÃ¡ny kÃ¶zlÃ©sei is felszabadÃ-tÃ³nak hathatnak.
Ma, amikor lÃ¡tjuk a hatos hÃ¡zra jellemzÃµ Ã¶sszes tÃ©vedÃ©si lehetÃµsÃ©gek lÃ©nyegÃ©t, Ã©s egy
kis Ã©bersÃ©ggel belÃ¡thatjuk azt, hogy ezek kÃ¶vetkezmÃ©nyei belÃ¡thatatlanok mÃ¡s elhatÃ¡rozÃ¡sra
nem is juthatunk, minthogy vÃ©gre egyszersmind tisztÃ¡ba kerÃ¼ljÃ¼nk az emberi lÃ©nnyel, hogy ki az
Ã©s hogy mi a feladata, mi az Ã©letÃ©nek az Ã©rtelme. Mindezt megtudjuk a hagyomÃ¡nyokbÃ³l, ezen
belÃ¼l az Ã¡ltalam egyik legobban ismert asztrolÃ³giai hagyomÃ¡nyrendszerbÃµl. A hagyomÃ¡ny az
embernek visszaadja Ã¶nmagÃ¡t, tehÃ¡t vilÃ¡gosan helyreÃ¡llÃ-tja a kÃ©pet sajÃ¡t magÃ¡rÃ³l, az
egyetemes ember ÃµskÃ©pÃ©t Ã©s tudjuk, hogy amennyiben sikerÃ¼l a kÃ©pet Ã©letkÃ©pzeletÃ¼nk,
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imaginÃ¡ciÃ³nk kÃ¶zpontjÃ¡ba helyezni, az fog megvalÃ³sulni. Ez, mondjuk, nemcsak kimondottan hatos
hÃ¡zhoz tarozÃ³ feladat, de amit itt tehetÃ¼nk az az, hogy mindennapjainkat olyan gondolatok alapjÃ¡n
rendezzÃ¼k Ã¡t Ã©letrenddÃ©, amely a kellÃµ metafizikai hangoltsÃ¡got folyamatosan lehetÃµvÃ© teszi a
magasabb feladatoknak valÃ³ elÃ©gtÃ©tel szempontjÃ¡bÃ³l. Itt jÃ¶n kÃ©t dolog, amire elÃµbbiekben
utalÃ¡st tettem azzal a megjegyzÃ©ssel, hogy a kÃ©sÃµbbiek sorÃ¡n mÃ©g ki fogok tÃ©rni ezekre. Egyik
a transzszubsztanciÃ¡ciÃ³ volt, amely Ã¡tlÃ©nyegÃ¼lÃ©st jelent, a mÃ¡sik pedig az, amikor mÃ©g az
elejÃ©n kijelentettem, hogy az ember korrupciÃ³ja a mentÃ¡lis magatartÃ¡s korrupciÃ³jÃ¡n is tÃºlmutat,
mint eredet. Ez a kettÃµ Ã¶sszefÃ¼gg olyan vonatkozÃ¡sban, hogy az ember nem jelenlegi korrupciÃ³s
helyzetÃ©nek a foltozgatÃ¡sÃ¡n, kijavÃ-tÃ¡sÃ¡n kell kezdje a mÃ¼veleteit, hanem az eredetnÃ©l, vagyis az
imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡nÃ¡l, ahol is lÃ©nye legmÃ©lyÃ©n sajÃ¡t magÃ¡rÃ³l Ã©s a lÃ©tezÃ©srÃµl alkotott
valamilyen korrupt vÃ-ziÃ³ fejti ki hatÃ¡sÃ¡t. Itt bejÃ¶n megint az, hogy ez nem csupÃ¡n hatos hÃ¡zas
feladat. A transzszubsztanciÃ¡ciÃ³ sem tartozik teljes egÃ©szÃ©ben csak a hatos hÃ¡zhoz, de annyi igen,
hogy Ã©letÃ¼nkbÃµl, magunkbÃ³l Ãºgy, ahogy ez most van, meg kell formÃ¡lnunk az ennÃ©l magasabb
lÃ©tet Ã©s lÃ©nyt, amely persze csakis az Ã©bersÃ©g gyakorlÃ¡sÃ¡val lehetsÃ©ges. Amennyiben nincs
ez meg, nem tudjuk elkezdeni azt az Ã¡tlÃ©nyegÃ¼lÃ©si folyamatot, amely nem a korrupciÃ³s lyukaink
javÃ-tgatÃ¡sa, foltozgatÃ¡sa, hanem szÃ¡mÃ-tÃ¡sba vÃ©ve egÃ©sz lÃ©nyÃ¼nket Ã©s persze azt is, hogy
mindeddig mennyit korrumpÃ¡ltunk magunkat Ã©s a lÃ©tet, egy dÃ¶ntÃµ elhatÃ¡rozÃ¡ssal megtesszÃ¼k
azt a fordulatot, amit a hagyomÃ¡ny metanoiÃ¡nak, megfordulÃ¡snak hÃ-v Ã©s elkezdjÃ¼k Ã©letÃ¼nket,
magunkat egyetemes gondolatok szerint rendezni, ami csak mÃ¡s szÃ³ arra, hogy az egyetemes lÃ©tezÃ©s
szolgÃ¡latÃ¡ba Ã¡llÃ-tjuk magunkat. Ez az Ã¡tlÃ©nyegÃ¼lÃ©s, amely Ã©rthetÃµvÃ© teszi, Ã©s csakis
ez teszi Ã©rthetÃµvÃ©, hogy a korrupciÃ³ bizonyos fokÃ¡n Ã¡llÃ³, lefokozott, megtÃ¶rt ember magÃ¡bÃ³l
hogyan alkothat tÃ¶bbet lÃ©nyegÃ©ben, mint aki ebben az Ã¡llapotÃ¡ban. Ãšgy, hogy ha megfordul Ã©s az
egyetemes szellem szerinti Ã©letrendjÃ©n keresztÃ¼l elkezdi tÃ©nylegesen realizÃ¡lni azt, ami az ember
primordiÃ¡lis kÃ¼ldetÃ©se itt a fÃ¶ldÃ¶n, akkor ezzel egyidÃµben elkezdÃµdik az Ã¡tlÃ©nyegÃ¼lÃ©s,
tulajdonkÃ©ppen eredeti lÃ©nyege felÃ© kezd emelkedni, ami ugyanakkor metafizikai alapÃ¡llÃ¡sa is,
sztÃ¡tusz abszolutusza.
Ã•gy, hogy megvÃ-lÃ¡gÃ-tottuk az Ã©letrend kÃ©rdÃ©skÃ¶rÃ©t, azzal a megerÃµsÃ-tÃ©ssel, hogy ez
nem mÃ¡s, mint a szÃ³-gondolat-tett egysÃ©g a szemÃ©lyes Ã©letben, most nÃ©zzÃ¼k meg
szemÃ©lyesebben is. Az, hogy mi az alapgondolat, arrÃ³l is volt szÃ³ az egyetemes lÃ©t szolgÃ¡lata
kapcsÃ¡n. A szÃ³ maga a kinyilatkoztatÃ¡s szava, vagyis a szent kÃ¶nyvek, a szellemi hagyomÃ¡nyok
logosza, igÃ©je. A tett pedig valamilyen Ã©letgyakorlat, amit az ember az elÃµbbiek alapjÃ¡n folytat
mindennapjaiban. Nincs szÃ³, termÃ©szetesen valami hamisan fennkÃ¶lt gondolatok jelenlÃ©tÃ©rÃµl,
amelyeket valamilyen, inkÃ¡bb kÃ¼lsÃµdleges ceremÃ³niÃ¡k kÃ-sÃ©rnek, mert a hatos hÃ¡z Ã©letrendje
az egyszerÃ¼sÃ©gben kifejezÃµdÃµ egyetemes Ã©rtelem. Ilyen mÃ³don lehet a kertÃ©szkedÃ©stÃµl, a
tÃ¡plÃ¡lkozÃ¡sig, takarÃ-tÃ¡sig mindezeknek szellemi kultusz-jelleget tulajdonÃ-tani, persze, ha tudjuk ezek
metafizikai Ã©rtelmÃ©t Ã©s az Ã©letrendbe beÃ©pÃ-tve Ãºgy gyakoroljuk Ãµket, hogy a megfelelÃµ
Ã©rtelem Ã¡ltal Ã¡thatott tudattal Ã¡llunk ezen tevÃ©kenysÃ©gekhez. Az illetÃµ tevÃ©kenysÃ©gnek
megfelelÃµ Ã©rtelem az egyetemes Ã©rtelemmel egybekapcsolÃ³dik, a tett Ã¡ltal pedig maga a szemÃ©ly
egysÃ©gesÃ¼l, aki megvalÃ³sÃ-tja a szellemet.
TermÃ©szetesen nagyon sokfÃ©le tevÃ©kenysÃ©g lehet kultikus, lÃ©nyeg, hogy a metafizikai
alapÃ©rtelemre legyen Ã©pÃ-tve. A hÃ©tkÃ¶znapok Ã¡tszellemÃ-tÃ©se is Ã-gy Ã©rthetÃµ, hogy az
ember elÃµszÃ¶r tudomÃ¡sul kell vegye, hogy nincs egy kÃ¼lÃ¶n, profÃ¡n hÃ©tkÃ¶znap Ã©s a szakrÃ¡lis
Ã¶rÃ¶klÃ©t, hanem egy egyetemes lÃ©tezÃ©sbe vagyunk jelen, ahol a mÃºlandÃ³ hÃ©tkÃ¶znapokat
Ã¶sszekapcsolhatjuk a szakrÃ¡lis Ã¶rÃ¶kkel. TehÃ¡t, ilyen Ã©rtelemben nincs kÃ¼lÃ¶n profÃ¡n idÃµ Ã©s
a szent Ã¶rÃ¶k, az abszolÃºt idÃµfÃ¶lÃ¶ttisÃ©g, mert ebben a mÃºlÃ³ idÃµben kapcsolatot tarthatunk fenn
az egyetemessel, s bÃ¡r, amint Hamvas Ã-rja, hogy az emberisÃ©g szimfÃ³niÃ¡ja idÃµben hangzik, de
ennek hangjai Ã¡thangzanak az Ã¶rÃ¶klÃ©tbe, az idÃµfÃ¶lÃ¶ttisÃ©gbe. LÃ©nyeges mindebbÃµl indulni
ki, mert hajlamosak lehetÃ¼nk azt gondolni, hogy a mindennapokat forgatÃ³ idÃµkerÃ©k egy
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lÃ©nyÃ¼nket megÃ¶rlÃµ malom, amelyben maximum csak kÃ¼zdhetÃ¼nk lÃ©tÃ¼nkÃ©rt. EbbÃµl, a
lÃ©tÃ©rt valÃ³ kÃ¼zdelem gondolatÃ¡bÃ³l kiindulÃ³ magatartÃ¡srÃ³l tudunk Ã©s azt is tudjuk, hogy a
fÃ¶ldi Ã©let metafizikai Ã©rtelmÃ©hez semmi kÃ¶ze. Hamvas Ã-rja a MÃ¡gia SzÃºtrÃ¡ban, hogy az alap
az Ã©letszentsÃ©g, vagyis hogy Ã©letÃ¼nket Ãºgy kell felfogni, mint szakrÃ¡lis tÃ©nyt, s azt Ã-rja
mÃ©g itt, hogy aki nem Ã-gy tesz, aki ezt nem veszi tudomÃ¡sul, annak szÃ¡mÃ¡ra semmifÃ©le
mondanivalÃ³ja nincs. Azt is tudjuk, hogy nem nagykÃ©pÃ¼sÃ©gbÃµl Ã-rja ezt, hanem tudvÃ¡n azt, hogy
bÃ¡rki, aki nem fogadja el az emberi Ã©let szent voltÃ¡t legelsÃµ Ã©s legalapvetÃµbb gondolatkÃ©nt Ã©s
nem ennek mintÃ¡jÃ¡ra kezd megnyÃ-lvÃ¡nulni, akkor ennek az embernek a megnyilvÃ¡nulÃ¡sai nem
lehetnek mÃ¡sok, mint hazugsÃ¡g, erÃµszak, kÃ©telkedÃ©s, spekulÃ¡ciÃ³, s minden mÃ¡s, ami az
alapÃ¡llÃ¡srÃ³l leszakadt hitetlensÃ©g sÃ¶tÃ©t Ã¡llapotaibÃ³l bÃºjnak elÃµ. Aki azt Ã¡llÃ-tja, hogy ez az
egÃ©sz itt, mint fÃ¶ldi Ã©let, mint vÃ©letlen van jelen, vagy hogy egÃ©sz keletkezÃ©sÃ©t valahol ott
lehet megtalÃ¡lni, ahol az Ã©sszerÃ¼sÃ©g lassan-lassan megformÃ¡lja ezt, nemhogy tÃ©ved, hanem
Ã©ppen nem a lÃ©nyeget keresi. AzÃ©rt emlÃ-tettem a vÃ©letlent, mert nagyon sok ember Ã©letÃ©ben
tÃºlzottan jelentÃµs helyet foglal el a vÃ©letlen fogalma, vagyis ezek az emberek a vÃ©letlen
lehetÃµsÃ©gÃ©t abnormÃ¡lis mÃ©retekben fenntartjÃ¡k, hogy valamely sorsdÃ¶ntÃµ esemÃ©ny
vÃ©letlenszerÃ¼en bekÃ¶vetkezik. Azt is tudjÃ¡k viszont, hogy a vÃ©letlent nem lehet tudatos kontroll
alÃ¡ vonni, s ezÃ©rt folyamatos bebÃ-ztosÃ-tÃ¡si kÃ©nyszerben Ã©lnek, hogyha netÃ¡n
vÃ©letlenszerÃ¼en bekÃ¶vetkezik egy nemvÃ¡rt Ã©s lesÃºlytÃ³ Ã¡llapot, tÃ¶rtÃ©nÃ©s, esemÃ©ny,
akkor a bebiztosÃ-tÃ¡s Ã¡ltal kikerÃ¼lhetnek a helyzet szorÃ-tÃ¡sÃ¡bÃ³l. BelÃ¡thatjuk, hogy a metafizika
szÃ¡mÃ©rtelmezÃ©sÃ©nek, a metafizika matematikÃ¡jÃ¡nak milyen nagyfokÃº nemismerÃ©sÃ©rÃµl
tanuskodnak ezek a gondolatok Ã©s az ebbÃµl adÃ³dÃ³ viselkedÃ©s. ElÃµszÃ¶r vegyÃ¼k a vÃ©letlen
fogalmÃ¡t. Voltak ugyan olyan metafizikai kijelentÃ©sek, hogy a vÃ©letlen nem lÃ©tezik, de ha
alaposabban utÃ¡nanÃ©zÃ¼nk, kiderÃ¼l, hogy lÃ©tezik Ã©s Ã©ppen a metafizikai irodalomban
Ã©rtelmezve Ã¡ll , hogy a vÃ©letlen tulajdonkÃ©ppen a lÃ©tezÃ©si minimummal Ã¡ll
Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben, vagyis a vÃ©letlen szÃ¡ma Ã©s a lÃ©tezÃ©si minimum szÃ¡ma Ã¶sszefÃ¼gg
olyan Ã©rtelemben, hogy ezek mind egy tartomÃ¡nyban vannak jelen, ahol van a lÃ©tezÃ©si minimum, ott
van a vÃ©letlen. A lÃ©tezÃ©si minimum pedig nem mÃ¡s, mint az a tartomÃ¡ny, ami el van szakÃ-tva az
egyetemes lÃ©tezÃ©s alapÃ©rtelmeitÃµl, szÃ¡maitÃ³l. TehÃ¡t, a vÃ©letlennek csak ott van hatÃ¡skÃ¶re,
ahol az egyetemes lÃ©tezÃ©si aritmolÃ³giÃ¡ktÃ³l eltÃ¡volodunk, a lÃ©tezÃ©si minimum
tartomÃ¡nyÃ¡ban, kÃ¶zponti lÃ©ttengelyÃ¼nkhÃ¶z viszonyÃ-tott extrÃ©m perifÃ©riÃ¡ra valÃ³
sodrÃ³dÃ¡sunk Ã¡llapotaiban. TehÃ¡t, a vÃ©letlen csak ilyen Ã©rtelemben lÃ©tezik, Ã©s akinek tÃºl nagy
szerepet kezd jÃ¡tszani Ã©letalakÃ-tÃ¡sÃ¡ban, mÃ©g mielÃµtt aggÃ³dÃ³ biztosÃ-tÃ¡si hadjÃ¡ratÃ¡t
elindÃ-tanÃ¡, jusson eszÃ©be, hogy a hibÃ¡t a kalkulusban mÃ¡r elkÃ¶vette, mert nem ismerve a vÃ©letlen
metafizikai termÃ©szetÃ©t, beengette ezt Ãµ maga az Ã©letÃ©be, vagyis tetteit, intÃ©zkedÃ©seit,
sors-problÃ©mÃ¡i feloldÃ¡sÃ¡t a vÃ©letlenre, a vÃ©letlen szÃ¡mÃ¡ra kezdte alapozni, vagyis a
lÃ©tminimumra alapoz. Minden egyes ilyen fogalomnak, amelyek viszonya a szÃ¡mokhoz szorosan
kapcsolÃ³dik, a metafizikÃ¡ban megtalÃ¡lhatjuk az Ã©rtelmezÃ©sÃ©t, tiszta kÃ©pet kaphatunk arrÃ³l,
hogy mi a valÃ³szÃ-nÃ¼sÃ©g jelentÃ©se, mi a szerencse jelentÃ©se, mi a "minden", mi a "teljes", mi az
"egÃ©sz" jelentÃ©se, legkÃ¶zelebb Ã©s legvilÃ¡gosabban Hamvas BÃ©la mÃ¼veiben Ã©s
nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen szÃ¡munkra, hogy a felsorolt, az Ã¡ltalunk fogalmakkÃ©nt hasznÃ¡lt szavaknak
megismerjÃ¼k az igazi jelentÃ©sÃ©t. Ahhoz, hogy helyes kalkulusra tudjuk Ã©pÃ-teni sorsunkat,
Ã©letÃ¼nket, a metafizikai szÃ¡mtant el kell sajÃ¡tÃ-tanunk. Azt, hogy sorsunkat mi magunk alapozzuk
meg Ã©s Ã©pÃ-tjÃ¼k fel, azt ezek utÃ¡n mÃ¡r nem is tartom szÃ¼ksÃ©gesnek tÃºlhangsÃºlyozni. A
szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pban, amit mÃ©g szÃ¼letÃ©si kÃ©pletnek is nevezÃ¼nk, talÃ¡lhatÃ³ meg
leginkÃ¡bb az az egyedÃ¼li szemÃ©lyes szÃ¡mÃ©rtelmezÃ©si lehetÃµsÃ©g, amelyek utalnak
lÃ©nyÃ¼nk alapÃ©rtelmeire Ã©s a alapÃ©rtelmektÃµl valÃ³ eltÃ¡volodÃ¡si helyzeteinkre is, Ã-gy kÃ©sz
kÃ©pet kapunk arrÃ³l, hogy miket hordozunk magunkban, Ã©s hogy mi az amit tennÃ¼nk kell.
Az, hogy a szÃ¼letÃ©si kÃ©plet mennyire vilÃ¡gos kÃ©pet ad nekÃ¼nk, az megint csak attÃ³l fÃ¼gg,
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hogy mennyire vilÃ¡gosak vagyunk mi magunk, vagyis mennyire oszlattuk el magunkban az egy-egy
dologgal, fogalommal kapcsolatos tÃ©ves lÃ¡tÃ¡st Ã©s ugyanakkor mennyire Ã©rtettÃ¼k meg mindezek
igazi Ã©rtelmÃ©t Ã©s lÃ©nyegÃ©t. Ezek megÃ©rtÃ©se, ha nyÃ-tottak vagyunk nem jelent
kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb nehÃ©zsÃ©get, vagy nem igÃ©nyel kivÃ¡ltsÃ¡gos kÃ©pessÃ©geket, hiszen mondtam
mÃ¡r, hogy hiteles, megbÃ-zhatÃ³ metafizikai irodalom van, amely nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlen segÃ-tsÃ©get
nyÃºjt szÃ¡munkra. A fontos, hogy ezeket az ismereteket elsajÃ¡tÃ-tva elinduljunk az Ã©letrendÃ¼nk
megtisztÃ-tÃ¡sa felÃ©, sorsunk tudatos rendezÃ©se, alakÃ-tÃ¡sa felÃ©, lÃ©nyÃ¼nk Ã¡tlÃ©nyegÃ-tÃ©se
felÃ©. Amikor mindezt, mint folyamatot sikerÃ¼lt elindÃ-tani, akkor mÃ¡r beszÃ©lhetÃ¼nk igazi
fejlÃµdÃ©srÃµl Ã©s akkor mÃ¡r vilÃ¡gosabban kezdjÃ¼k lÃ¡tni azt, hogy itt nem arrÃ³l szÃ³l az egÃ©sz,
amirÃµl gyerekkorunk, fiatalkorunk Ã©s mÃ©g felnÃµttkorunk sorÃ¡n is hagytuk passzÃ-van magunkat
betÃ¡plÃ¡lva lenni. Ekkor kezdenek eltÃ¶rpÃ¼lni szÃ¡munkra a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ eszmÃ©ket,
ideolÃ³giÃ¡kat hirdetÃµ szemÃ©lyisÃ©gek, amikor mÃ¡r lÃ¡tjuk, hogy milyen sajnÃ¡latosan
fÃ©lreÃ©rtett alapokbÃ³l fejtettÃ©k ki gondolataikat Ã©s lÃ¡tjuk mÃ¡r azt is, hogy ezeket nem vÃ¡lasztja
el semmi azoktÃ³l, akik mÃ¡sok homÃ¡lyos eszmetÃ¶redÃ©keiben teljes szellemi igÃ©nytelensÃ©gben
sodrÃ³dnak. TermÃ©szetesen itt nincs arrÃ³l szÃ³, hogy az ember valamifÃ©le felsÃµbbrendÃ¼sÃ©gi
helyzetbe kerÃ¼l, amennyiben Ã-gy vÃ©li, tÃ©ved, csupÃ¡n arrÃ³l van szÃ³ Ã©s ez a lÃ©nyeg, hogy el
kezdi lÃ¡tni tisztÃ¡n Ã©s egyre tisztÃ¡bban, hogy milyen Ã¡llapotban volt, hol tart most Ã©s hogy mit kell
megvalÃ³sÃ-tania.
TehÃ¡t, mihelyt a realizÃ¡ciÃ³ ÃºtjÃ¡n elindul, szemÃ©lyes rendeltetÃ©sÃ©t, feladatÃ¡t, lÃ©nyÃ©nek
lÃ©nyegÃ©t egyre tisztÃ¡bb kÃ©pkÃ©nt lÃ¡tja Ã©s mint mÃ¡r mondtunk, kÃ©p, lÃ¡tÃ¡s Ã©s teremtÃ©s
szorosan Ã¶sszefÃ¼gg, igazi szemÃ©lye megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡n Ã-gy Ã¡llandÃ³an munkÃ¡lkodhat. A
szemÃ©ly az, aki Ã¶sszekÃ¶ti a fÃ¶ldi Ã©letet, a hÃ©tkÃ¶znapot az egyetemes lÃ©ttel, tehÃ¡t amikor
szemÃ©lyÃ©n Ã©s szemÃ©lyÃ©vel Ã¶sszefÃ¼ggÃµ dolgain szemÃ©lyesen munkÃ¡lkodik, akkor mÃ¡ris
szolgÃ¡latban van, az egyetemes lÃ©tezÃ©s, az egyetemes emberisÃ©g szolgÃ¡latÃ¡ban. Ez az egyedÃ¼li
hiteles Ã©s Ã©rtelmes szolgÃ¡lat, gondolkodÃ¡s Ã©s Ã©letrend. Minden mÃ¡s, vagy a puszta
megÃ©lhetÃ©sre tett racionalizmus kÃ©nyszermunkÃ¡ja, a robotolÃ¡s, vagy ennek egy hevesebb
kifejezÃµdÃ©se, a lÃ©tÃ©rt valÃ³ kÃ¼zdelem. Mind korrupt hozzÃ¡Ã¡llÃ¡s a lÃ©tezÃ©shez, az
alapÃ¡llÃ¡s hiÃ¡nya. A tengelytÃµl valÃ³ eltÃ¡volodÃ¡s Ã©s perifÃ©riÃ¡ra valÃ³ helyezkedÃ©s.
LÃ©tminimum Ã©s vÃ©letlenszerÃ¼sÃ©g. SpekulÃ¡ciÃ³, gond Ã©s hitetlensÃ©g. Hogy mindezektÃµl le
lehet betegedni, gondolom, mÃ¡r nem is szorul kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb magyarÃ¡zatra Ã©s Ã-gy az sem, hogy
miÃ©rt nevezik a hatos hÃ¡zat a munka Ã©s betegsÃ©gek hÃ¡zÃ¡nak is. A gondolat-szÃ³ Ã©s tett
szÃ©tszakÃ-thatatlan egysÃ©gÃ©nek kapcsÃ¡n lÃ¡thatjuk, hogy a korrupt gondolat, tehÃ¡t a lefokozott, az
egyetemestÃµl elszakadt szellemisÃ©gÃ¼ gondolat milyen kÃ¶nnyen jelenik meg a szÃ³ban Ã©s a tettben
Ã©s a korrupt szellemi tartalom milyen kÃ¶nnyedÃ©n Ã¶lthet fizikai testbeli kifejezÃµdÃ©st, alakulhat Ã¡t
betegsÃ©ggÃ©. Azt mondtuk, hogy a hatos hÃ¡zhoz tartozÃ³ korrupciÃ³ az, hogy a gondolatot elszakÃ-tja a
szÃ³tÃ³l Ã©s mindezt a tettÃµl, itt azonban egy olyan jelensÃ©ggel is szembe kell nÃ©znÃ¼nk, hogy mivel
e hÃ¡rom felbonthatatlan egysÃ©get kÃ©pez, Ã-gy a sÃ¶tÃ©t gondolat Ã¡tmegy sÃ¶tÃ©t szavakba, a
sÃ¶tÃ©t szavak sÃ¶tÃ©t tettekbe. Hogy mindezekbÃµl hogyan lehet betegsÃ©g, nem okoz fejtÃ¶rÃ©st.
Ahogy a MÃ¡gia SzÃºtra Ã-rja-a szellem bÃ¼ne, a lÃ©lek ÃµrÃ¼lete Ã©s a test betegsÃ©ge, de
mindhÃ¡rom egyÃ¼tt. A betegsÃ©get azÃ©rt emelem ki itt most, mert nagyon sokan vannak, akik
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ egÃ©szsÃ©gi problÃ©mÃ¡ikra, betegsÃ©geik gyÃ³gyÃ-tÃ¡sÃ¡ra szeretnÃ©nek
megoldÃ¡st kapni, s a legjobb az, ha ez a vÃ¡lasz- Ã©s megoldÃ¡skeresÃ©s Ãµket, persze sajÃ¡t
belÃ¡tÃ¡suk alapjÃ¡n, a metafizika felÃ© vezeti. A megfelelÃ©s egyszerÃ¼- a lÃ¡tszÃ³lag sokfÃ©le
betegsÃ©g alapjÃ¡ban egyetlen betegsÃ©g Ã¡ll, az egyetlen egÃ©szsÃ©gi Ã¡llapottÃ³l valÃ³
eltÃ¡volodÃ¡s, mint ahogy a korrupciÃ³ sokfÃ©le megnyilvÃ¡nulÃ¡sÃ¡nak alapjÃ¡ban is egy korrupciÃ³
Ã¡ll, az alapÃ¡llÃ¡srÃ³l valÃ³ levÃ¡lÃ¡s. Az, hogy mi Ã©rtelmezhetjÃ¼k a horoszkÃ³p segÃ-tsÃ©gÃ©vel a
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ betegsÃ©geket, az Ã©rtelme az, hogy pontosan meg tudjuk nevezni azt az egyetemes
vilÃ¡galkotÃ³ lÃ©telvet, ahol az illetÃµ szemÃ©ly nem az alapÃ¡llÃ¡snak megfelelÃµen Ã©lt, tehÃ¡t
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feltÃ¡rja korrupciÃ³jÃ¡nak mibenlÃ©tÃ©t, jellegÃ©t, egyben megmutatva a helyes irÃ¡nyt is az ismÃ©t
egÃ©szsÃ©gessÃ© vÃ¡lÃ¡s felÃ©, vagy ha Ãºgy tetszik az alapÃ¡llÃ¡s felvÃ©tele felÃ©.
A fÃµbb betegsÃ©gcsoportok metafizikai Ã©rtelmezÃ©se az asztrolÃ³gia segÃ-tsÃ©gÃ©vel legalÃ¡bb
egy kÃ¼lÃ¶n elÃµadÃ¡st igÃ©nyel.
EgyelÃµre ennyit a hatos hÃ¡zrÃ³l, mint Ã©letrendrÃµl, szolgÃ¡latrÃ³l Ã©s az egysÃ©g
megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l.
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