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Az Ã©vek folyamÃ¡n szÃ¡mos jÃ¶vendÃµbeli, vagy mÃ¡r gyereket szÃ¼lt kismama szellemi
alapÃ¡llÃ¡sÃ¡t, lelki tÃ¶rtÃ©nÃ©seit kÃ¶vettem vÃ©gig a vÃ¡randÃ³sÃ¡g alatt. Volt amikor tudatosan
kÃ-sÃ©rtem, segÃ-tsÃ©g nyÃºjtÃ¡s cÃ©ljÃ¡bÃ³l, mÃ¡skor, Ãºgymond elÃ©m hozta a sors kÃ¶zeli
ismerÃµsÃ¶krÃµl, rokonokrÃ³l, barÃ¡tnÃµkrÃµl lÃ©vÃ©n szÃ³. NyÃ-lvÃ¡n asztrolÃ³gusi szemmel is
figyeltem az esemÃ©nyeket, folyamatokat, eredmÃ©nyeket Ã©s kÃ¶vetkezmÃ©nyeket. Ã•gy nem csupÃ¡n
a sajÃ¡t gyermekeim foganÃ¡sÃ¡t Ã©s a szÃ¼lÃ©sÃ¼ket megelÃµzÃµ idÃµszakok szemÃ©lyes, belsÃµ
lelki, szellemi Ã¡llapotaimnak, Ã©lethelyzeteimnek vagyok tudatÃ¡ban, hanem kÃ¶vetkeztetÃ©seket tudtam
levonni mÃ¡sok szÃ¼lÃ©si tapasztalataibÃ³l is.
Visszatekintve, Ãºgy gondolom nem hiÃ¡bavalÃ³ leÃ-rni mikÃ©nt kÃ©szÃ¼ltem a termÃ©szetes, szabad
(otthon)szÃ¼lÃ©seimre, bÃ-zva benne, hogy ezzel pÃ¡r igÃ©nyes, jÃ³l szÃ¼lni akarÃ³ nÃµnek Ã©s jÃ³
szÃ¼lÃ©s Ã©lmÃ©nyÃ©ben rÃ©szt venni kÃ-vÃ¡nÃ³ apukÃ¡nak is segÃ-thetek. JÃ³ errÃµl beszÃ©lni
annak Ã©rdekÃ©ben is, hogy a szÃ¼lÃ©s ne mumus legyen, amitÃµl fÃ©lni kell, vagy ne fehÃ©r folt,
netÃ¡n tabu tÃ©ma az ember szÃ¡mÃ¡ra. Vagy ne komplikÃ¡lÃ³djon meg vÃ©gÃ¼l a pozitÃ-v
bizakodÃ¡sok ellenÃ©re, annak kÃ¶vetkeztÃ©ben is, hogy az Ã©desanya nem volt elÃ©g Ã©ber befele, a
lelki, szellemi vilÃ¡ga irÃ¡nyÃ¡ba. Sajnos ez utÃ³bbi jelensÃ©ggel talÃ¡lkoztam tÃ¶bbszÃ¶r is. Ilyenkor a
nÃµ azt kÃ©pzeli szÃ¼lÃ©s kÃ¶zben minden menni fog, pusztÃ¡n azÃ©rt, mert a barÃ¡tnÃµje is
megszÃ¼lt mÃ¡r minden gond nÃ©lkÃ¼l (Ã¶nÃ©rzeti megkÃ¶zelÃ-tÃ©s). &#336;neki pedig, aki
nyÃ-lvÃ¡n Ã¼gyesebb, okosabb a mÃ¡siknÃ¡l, nincsen amit, s amiÃ©rt, a szÃ¼lÃ©sre kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebben
kÃ©szÃ¼ljÃ¶n. MÃ¡sok meg abban a kÃ©pzetben Ã©lnek, hogy a szÃ¼lÃ©s elsÃµsorban a termÃ©szet
dolga (termÃ©szeti megkÃ¶zelÃ-tÃ©s), ezÃ©rt nekik igen kevÃ©s befolyÃ¡suk van rÃ¡. Igyekeznek
nyugodtak lenni a vÃ¡randÃ³sÃ¡g alatt Ã©s ettÃµl remÃ©lik minden rendben lesz. Ã•gy aztÃ¡n nem csoda,
ha Ã©rik olyan vÃ¡ratlan meglepetÃ©sek a szÃ¼lÃ©s kÃ¶zben amelyekre nem szÃ¡mÃ-tottak. A jÃ³
felkÃ©szÃ¼lÃ©snek hÃ¡rom alapvetÃµ eleme van: A szÃ¼lÃ©s, gyerekfogadÃ¡s (Ã¡ltalÃ¡nos,
pontosabban egyetemes) szellemi vonatkozÃ¡sainak ismeretei. A csalÃ¡ddal, gyerekekkel, Ã©lettel,
pÃ¡rkapcsolattal, szÃ¼lÃ©ssel kapcsolatos szemÃ©lyes vonatkozÃ¡soknak, meghatÃ¡rozottsÃ¡goknak,
tartalmaknak az Ã¡tgondolÃ¡sa, Ã¡tvilÃ¡gÃ-tÃ¡sa. SzemÃ©lyÃ¼nkre szabott, a szÃ¼lÃ©sre Ã©s az utÃ¡na
kÃ¶vetkezÃµ idÃµszakra pozitÃ-van elÃµkÃ©szÃ-tÃµ, lelki Ã©s ha kell fizikai gyakorlatok kidolgozÃ¡sa,
beÃ¼ltetÃ©se a mindennapi Ã©letÃ¼nkbe. A szÃ¼lÃ©s testi folyamatainak egy bizonyos mÃ©rtÃ©kÃ¼,
mÃ©lysÃ©gÃ¼, gyakorlati tudÃ¡sa. KÃ©sÃµbb, a szÃ¼lÃ©s utÃ¡n is nagy hasznÃ¡t vesszÃ¼k a
lelkiismeretesen befektetett munkÃ¡nknak. Nyugodtabb a babÃ¡nk, nem Ã©rnek utol a szÃ¼lÃ©s utÃ¡ni
kÃ¶nnyen beÃ¡llÃ³ nagyobb betegsÃ©gek, mert a lelki gubancokbÃ³l amit tudtunk, Ã©bersÃ©gÃ¼nknek,
ismereteinknek, ambÃ-ciÃ³nknak megfelelÃµen feldolgoztunk. A szÃ¼lÃ©s utÃ¡ni depressziÃ³t, valamint a
szoptatÃ¡si problÃ©mÃ¡kat Ã©n szemÃ©ly szerint pÃ©ldÃ¡ul nem is ismertem.
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Az egyetemes szellemi vonatkozÃ¡sokkal ezen cikk keretÃ©n belÃ¼l nem foglalkozok, inkÃ¡bb a lelki
kÃ©rdÃ©sekre tÃ©rek rÃ¡. A szÃ¼lÃ©sre valÃ³ rÃ¡kÃ©szÃ¼lÃ©sem az elsÃµ vÃ¡randÃ³sÃ¡gom ideje
alatt nÃ©hÃ¡ny fontos kÃ©rdÃ©sre koncentrÃ¡lÃ³dott: Az elsÃµ, a horoszkÃ³pombÃ³l kiolvashatÃ³, az
Ã©n lelki vilÃ¡gomban megtalÃ¡lhatÃ³ negatÃ-v, un. gyermek- Ã©s Ã©letellenes programoknak, valamint
az ezekhez kapcsolhatÃ³ negatÃ-v, Ã¶nkÃ©ntelen beÃ¡llÃ-tÃ³dÃ¡saimnak a feltÃ¡rÃ¡sa. Aki nem tudnÃ¡
ilyen lelki, szellemi tartalmakat, programokat is tudunk Ã¶rÃ¶kÃ¶lni, nem csupÃ¡n a szemÃ¼nk, a hajunk
szÃ-nÃ©t, az alkatunkat. Ã•gy aztÃ¡n ezeket minÃ©l rÃ©szletesebben, mÃ©lyebben szÃ¡mba vesszÃ¼k
Ã©s feloldjuk annÃ¡l nyugodtabb lÃ©lekkel tudunk Ã©lni Ã©s szÃ¼lni is. A tudomÃ¡sul vÃ©tel azt
szolgÃ¡lja, hogy az ember ne fojtsa el azt ami Ã©ppen benne folyik, de ne is a nÃ¶velje, duzzassza fel
annyira a negativitÃ¡sÃ¡t, hogy az okozzon vÃ©gÃ¼l boldogtalansÃ¡got Ã©s problÃ©mÃ¡kat a szÃ¼lÃ©s
kÃ¶zben Ã©s utÃ¡na. A szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pban is lÃ¡thatÃ³ negatÃ-v, belsÃµ mintÃ¡k tudatosÃ-tÃ¡sa
segÃ-tett mindezeket megÃ©rteni, helyre tenni, rendezni. Ã•gy az ezen rejtett forrÃ¡sokbÃ³l generÃ¡lÃ³dÃ³
tovÃ¡bbi fÃ©lelmek, szorongÃ¡sok, ellenÃ¡llÃ¡sok csÃ¶kkentÃ©se, oldÃ¡sa, lehetsÃ©gessÃ© vÃ¡lt.
Az Ã¶rÃ¶kÃ¶lt mintÃ¡k, belsÃµ programok megÃ©rtÃ©se szempontjÃ¡bÃ³l segÃ-tett az Ã©n
megfoganÃ¡som kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeit, annak kÃ¶vetkezmÃ©nyeit, s sorsomra, lelkiÃ¡llapotomra gyakorolt
hatÃ¡sÃ¡nak szÃ¡mbavÃ©tele, asztrolÃ³giai, szellemi Ã©rtelmezÃ©se. UtÃ¡na nÃ©ztem volt a mÃ©g
korÃ¡bbi csalÃ¡di krÃ³nikÃ¡nak is, a nagyanyÃ¡m pÃ¡rkapcsolati Ã©letÃ©t is Ã¡tgondoltam az ismereteim
tÃ¼krÃ©ben. LegalÃ¡bbis azokat a vonatkozÃ¡sokat amelyekrÃµl tudtam addig.
A szÃ¼lÃ©s szempontjÃ¡bÃ³l, elengedhetetlenÃ¼l fontos, nem csupÃ¡n a gyermekfoganÃ¡shoz,
szÃ¼lÃ©shez valÃ³, tudatos (vagy kevÃ©sbÃ© tudatos) viszonyulÃ¡s, tisztÃ¡nlÃ¡tÃ¡s, hanem legalÃ¡bb
ilyen fontos a pÃ¡rkapcsolat kÃ©rdÃ©sÃ©nek spirituÃ¡lis tisztÃ¡zÃ¡sa, megÃ©rtÃ©se is. Ebbe beletartozik
a pÃ¡romhoz valÃ³ Ã©rzelmi, Ã©rtelmi viszonyom kÃ©rdÃ©se, a vele valÃ³ Ãµszinte, lelki
kommunikÃ¡ciÃ³, Ã©s annak lÃ¡tÃ¡sa is, hogy Ã¡ltalÃ¡ban vÃ©ve, Ãºgymond milyen karmÃ¡t
Ã¶rÃ¶kÃ¶ltem a pÃ¡rkapcsolati vonatkozÃ¡sban, azzal mit tudok kezdeni rÃ¶vid Ã©s hosszÃºtÃ¡von. A
pÃ¡rkapcsolati Ã©let Ã¡tvilÃ¡gÃ-tÃ¡sa, legalÃ¡bb olyan fontossÃ¡ggal bÃ-r, mint a tÃ¶bbi Ã¶sszetevÃµje
mindennek, amit Ãºgy hÃ-vunk, hogy szellemi megÃºjulÃ¡s. A megÃºjulÃ¡s szerves Ã¶sszetevÃµje a
horoszkÃ³p elemeim Ã¡ltal jelzett Ã©letfeladataim tudatosÃ-tÃ¡sa, elfogadÃ¡sa Ã©s felvÃ¡llalÃ¡sa.
A pÃ¡rhoz, a pÃ¡rkapcsolathoz valÃ³ zavaros, Ã¶nÃ¡mÃ-tÃ³, s fÃµkÃ©nt elfojtÃ¡sokkal,
neheztelÃ©sekkel, netÃ¡n titkokkal teli viszonyom ugyanis kÃ¶nnyen meghiÃºsÃ-tja a komplikÃ¡ciÃ³
mentes szÃ¼lÃ©si igÃ©nyeket, de van amikor a szÃ¼letendÃµ babÃ¡ban is kÃ¡rokat okoz. A nÃµ
tudattalanja ugyanis ilyenkor mÃ©g Ã©rzÃ©kenyebb a pÃ¡rjÃ¡val, a gyermeke jÃ¶vendÃµbeli apjÃ¡val
szemben tÃ¡plÃ¡lt gondolatokra, Ã©rzelmekre. Azok, akÃ¡r pozitÃ-vak, akÃ¡r negatÃ-vak, szorongÃ³ak
kÃ¶nnyen Ã©s mÃ©lyen nyernek utat a legutolÃ©rhetetlenebb tudatalatti rÃ©tegekbe. (Fizikailag azt is
tudjuk, hogy mÃ¡skÃ©nt mÃ¼kÃ¶dik a hormonrendszerÃ¼nk, ha vidÃ¡mak, boldogak vagyunk Ã©s
mÃ¡skÃ©nt, ha haragosak, mÃ©rgesek, bosszÃºsak.) Nem beszÃ©lve arrÃ³l, hogy a pÃ¡rom a nemi Ã©s
igazsÃ¡gi kÃ©rdÃ©sek tekintetÃ©ben a legÃ©lesebb, legkÃ¶zvetlenebb tÃ¼kÃ¶r az Ã©letemben, akire
rÃ¡adÃ¡sul sok minden olyasmit is kivetÃ-tÃ¼nk, ami nem is az Ãµ jellemzÃµje. Amikor egy nÃµnek
tudatos, illetve tudattalan problÃ©mÃ¡i vannak sajÃ¡t nemÃ©vel kapcsolatos rendeltetÃ©sÃ©nek
megÃ©rtÃ©sÃ©vel, nÃµi lÃ©tformÃ¡jÃ¡nak elfogadÃ¡sÃ¡val, a hatalmi kÃ©rdÃ©sekkel, a kitisztÃ-tatlan
fÃ©rfikÃ©prÃµl nem is beszÃ©lve, akkor ez kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ formÃ¡kban problÃ©mÃ¡kat okoz
Ã³hatatlanul a pÃ¡rkapcsolatban is. SÃµt, akÃ¡r a pÃ¡rvÃ¡lasztÃ¡sban is. Ezeket jÃ³ tudatosÃ-tani Ã©s
szÃ¡molni velÃ¼k, mÃ¡skÃ©nt azok szÃ¡moljÃ¡k fel Ãµt kÃ©pletesen mondva, tÃ¶bb negatÃ-v
tapasztalatot
TovÃ¡bbÃ¡isazindukÃ¡lva.
anyasÃ¡ggal kapcsolatos gyermekkori negatÃ-v berÃ¶gzÃµdÃ©seimet is ugyanÃºgy
szÃ¡mba vettem. Volt azokbÃ³l is egy pÃ¡r.
A negatÃ-v, a tudattalanomba bevÃ©sÃµdÃ¶tt, programok, hiedelmek Ã©s fÃ©lelmek oldÃ¡sa
cÃ©ljÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ-tettem egy pozitÃ-v mantrÃ¡kkal (megerÃµsÃ-tÃ©sekkel) ellÃ¡tott kb. egy Ã³rÃ¡s
hangfelvÃ©telt. A szÃ¶vegÃ©t Ãºgy fogalmaztam meg (segÃ-tsÃ©ggel igaz), hogy egyrÃ©szt inspirÃ¡lÃ³,
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tovÃ¡bb gondolÃ¡sra kÃ©sztetÃµ legyen a szÃ¡momra, mÃ¡srÃ©szt a tudattalanomat pozitÃ-van
befolyÃ¡solja. Ugyanis, van amikor nem elÃ©g az oldÃ³dÃ¡shoz a tudatosÃ-tÃ¡s, felÃ¼lÃ-rÃ¡sra is
szÃ¼ksÃ©g van. Ebben az idÃµszakban, a vÃ¡randÃ³sÃ¡gom alatt ezt a hangfelvÃ©tel hallgattam kÃ©t,
hÃ¡rom napi rendszeressÃ©ggel. Ugyanakkor naplÃ³ztam gyakran minden felmerÃ¼lÃµ tÃ©mÃ¡n.
KÃ©sÃµbb a mÃ¡sodik, harmadik, negyedik szÃ¼lÃ©semnÃ©l a gyermekkorban berakodott negatÃ-v
kÃ©pzetekkel kevesebbet foglalkoztam. Volt ugyanis mÃ¡r aktuÃ¡lis tapasztalatom, tapasztalataim a
csalÃ¡ddal kapcsolatban, amelynek szellemi vetÃ¼leteit igyekeztem megÃ©rteni, tovÃ¡bb gondolni.
TermÃ©szetesen ilyenkor is idÃµnkÃ©nt elÃµvettem a gyerekkori elmÃºlt emlÃ©keket.
A szÃ¼lÃ©s kÃ¶zbeni komplikÃ¡ciÃ³kat illetÃµen az elsÃµ szÃ¼lÃ©semnÃ©l leginkÃ¡bb az
Ã¡julÃ¡stÃ³l fÃ©ltem. Nem vÃ©letlenÃ¼l, hiszen az Ã¡julÃ¡s a diszharmonikus Halak egyik jellemzÃµje. A
Halakban talÃ¡lhatÃ³ nÃ©gy szemÃ©lyes bolygÃ³m, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt az anyasÃ¡g bolygÃ³ja a Hold is.
Az Ã¡julÃ¡s, tudvalevÃµleg, nem mÃ¡s, mint a kialakult kellemetlennek, tÃºlsÃ¡gosan is nehÃ©znek
Ã©rzÃ©kelt helyzetbÃµl valÃ³ Ã¶ntudatlan kimenekÃ¼lÃ©s a nappali, Ã©ber felelÃµs tudat kikapcsolÃ¡sa
Ã¡rÃ¡n is akÃ¡r. E tekintetben nem bÃ-ztam teljes mÃ©rtÃ©kben magamban mÃ©g az elsÃµ szÃ¼lÃ©sem
elÃµtt. Ha nem lettek volna szellemi, metafizikai ismereteim egÃ©szen biztos, hogy a csÃ¡szÃ¡rmetszÃ©s
alternatÃ-vÃ¡ja komolyan felmerÃ¼lt volna bennem.
EgyÃ©bkÃ©nt, megfigyelÃ©sem szerint, a nÃµk olyan komplikÃ¡ciÃ³ktÃ³l hajlamosak fÃ©lni a
szÃ¼lÃ©s elÃµtt, amely komplikÃ¡ciÃ³k mentÃ¡lis okai Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben Ã¡llnak vagy a szemÃ©lyes
horoszkÃ³pjuknak valamely karmikus pontjai (SÃ¡rkÃ¡nyfarokkal, Lilithhel, ) Ã¡ltal kifejezett
gyengesÃ©gekkel, vagy pedig a szÃ¼letendÃµ gyermek ugyanezen szemÃ©lyes vonatkozÃ¡saival
(SÃ¡rkÃ¡nyfarok, Lilith). Az ÃºjszÃ¼lÃ¶tt kÃ©pletÃ©nek karmikus (negatÃ-v) vonatkozÃ¡sai
ÃºgyszintÃ©n kapcsolatban vannak ugyanis mind az anyjÃ¡nak, mind a nagyanyjÃ¡nak, sÃµt, a
dÃ©dnagyanyjÃ¡nak karmikus meghatÃ¡rozottsÃ¡gaival. A szÃ¼lÃ©s egy hatÃ¡rhelyzet, egy (Ã¶nmagunk
elÃµtti) vizsgahely, az ÃµszintesÃ©g helye, ahol nyilvÃ¡nvalÃ³vÃ¡ vÃ¡lik, leleplezÃµdik mindaz, ami addig
is ott volt, de rejtettebben Ã©s lehetett halogatni, kenegetni, szÃ©pÃ-teni, kimagyarÃ¡zni is akÃ¡r. A
szÃ¼lÃ©s vÃ-zvÃ¡lasztÃ³, polarizÃ¡lÃ³ Ã©s felnagyÃ-tÃ³, a Mars elve Ã©rvÃ©nysÃ¼lÃ©sÃ©nek az
ideje. A nyilvÃ¡nvalÃ³sÃ¡g Ã©s a kÃ©nyelmetlensÃ©g vÃ¡llalÃ¡s ideje, amikor az Ãºj Ã©let a
lÃ¡thatatlanbÃ³l kibÃºjik a lÃ¡thatÃ³ vilÃ¡gba. Ilyenkor sok minden leleplezÃµdik Ã©s nyilvÃ¡nvalÃ³vÃ¡
vÃ¡lik a nÃµ szÃ¡mÃ¡ra a valÃ³sÃ¡g mÃ¼kÃ¶dÃ©sÃ©vel, ebben pedig az Ãµ alapÃ¡llÃ¡sÃ¡val,
gyengesÃ©geivel Ã©s erÃµssÃ©geivel kapcsolatban. Fontos mÃ©g megjegyezni, minden megszÃ¼lt
gyerekkel az Ã©desanyÃ¡nak egy kicsit fennebb kell lÃ©pnie a lÃ©trÃ¡n a pozitÃ-v Ã©letideÃ¡k, szellemi
tÃ¶rvÃ©nyszerÃ¼sÃ©gek megÃ©rtÃ©se, az ezek szerinti Ã©letÃ©rzÃ¼let Ã©s Ã©letvezetÃ©s
megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa terÃ©n. KÃ¼lÃ¶nben a napi gyakorlati teendÃµk kÃ¶zÃ¶tt menthetetlenÃ¼l lennebb
zuhan a pragmatikus anyagiassÃ¡gba, Ã©let Ã©s boldogsÃ¡gfÃ©ltÃ©sbe, feloldandÃ³ negatÃ-v
programjainak rombolÃ³ malomkerekei kÃ¶zÃ©, az Ã©bersÃ©gveszÃ-tÃ©sbe. EgyÃ©bkÃ©nt egy alapos
Ã¶nismeret elmÃ©lyÃ-tÃ©si, valamint ÃºjjÃ¡szÃ¼letÃ©si folyamat a vÃ¡randÃ³sÃ¡g idÃµszaka a
mÃ¡sodik, harmadik, negyedik gyereknÃ©l is, nem csupÃ¡n az elsÃµnÃ©l, amennyiben figyelÃ¼nk ezekre
a kÃ©rdÃ©sekre. Az Ãºj Ã©let teremtÃ©se, teremtÃµdÃ©se rajtunk keresztÃ¼l emelkedettebb hangulatot
eredmÃ©nyez mÃ¡r Ã¶nmagÃ¡ban is, igyekszel Ã©berebb lenni. Igyekezz Ã©berebb lenni.
Gyakorlati vonatkozÃ¡sban megjegyzem itt, mivel Ã¶sszefÃ¼gg az Ã¡julÃ¡ssal, elÃµszÃ¶r szÃ¡momra
elÃ©ggÃ© komplikÃ¡ltnak tÃ¼ntek az Ã¡ltalam olvasott szÃ¼lÃ©s kÃ¶zben vÃ©gezendÃµ lÃ©gzÃµ
gyakorlatok is, nyÃ-lvÃ¡n a felmerÃ¼lÃµ fÃ©lelmeim hatÃ¡sa alatt. A lÃ©gzÃµgyakorlatok az Ã©n agyam
Ã©s a baba oxigÃ©nellÃ¡tÃ¡sÃ¡t, ezÃ¡ltal az Ã©beren maradÃ¡st, lettek volna hivatottak biztosÃ-tani a
pontos elvÃ©gzÃ©sÃ¼k esetÃ©n. EzÃ©rt is igyekeztem megtanulni Ãµket minÃ©l pontosabban. Nem volt
ahonnan tudjam, ameddig az elsÃµ szÃ¼lÃ©sen Ã¡t nem mentem, hogy a karatte edzÃ©seken hasznÃ¡lt hasi
lÃ©gzÃ©s nagyon jÃ³l hasznÃ¡lhatÃ³ szÃ¼lÃ©s kÃ¶zben, a laza pillangÃ³ lÃ©gzÃ©s pedig nem akkora
Ã¼gy ahogy Ã©n elkÃ©pzeltem szÃ¼lÃ©si tapasztalat nÃ©lkÃ¼l. A megszokott hasi lÃ©gzÃ©ssel nem
dagadnak ki az erek a fejeden, nem vÃ©rzik be a szemed, nem kell fÃ©lni mÃ©g a szemÃ¼veget
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hordÃ³knak a szemÃ¼k romlÃ¡sÃ¡nak esÃ©lyÃ©tÃµl. A szellemi felkÃ©szÃ¼lÃ©sem mÃ¡sik fontos
Ã¶sszetevÃµjÃ©t a szemÃ©lyes felelÃµssÃ©gvÃ¡llalÃ¡s kÃ©pezte. NaplÃ³zÃ¡saim kÃ¶zben
tudatosÃ-tottam, hogy elsÃµsorban magamra szabad szÃ¡mÃ-tanom. SegÃ-tÃµk, beavatkozÃ³k kizÃ¡rva,
mert amennyiben Ã©n elrontanÃ¡m valahol, akkor a kÃ¼lsÃµ segÃ-tsÃ©g hatÃ©konysÃ¡ga is nagyon
kÃ©tsÃ©ges a szÃ¼lÃ©sre nÃ©zve, amelyre szÃ¡mÃ-tani, s a szÃ¡mÃ-tÃ¡son keresztÃ¼l, rÃ¡juk
Ã¶nkÃ©ntelenÃ¼l, Ã¶ntudatlanul alapozni nem Ã©rdemes, sÃµt veszÃ©lyes lehet. Az ember azt tudja jÃ³l
elvÃ©gezni, amiÃ©rt maximÃ¡lis felelÃµssÃ©get vÃ¡llal, Ã©s akkor, ha erre lehetÃµsÃ©ge van. EzÃ©rt
meg is beszÃ©ltem a fÃ©rjemmel, hogy a szÃ¼lÃ©s az Ã©n Ã¼gyem elsÃµsorban.Nem is szÃ¡mÃ-tottam
sem az Ãµ segÃ-tsÃ©gÃ©re, sem a barÃ¡taimÃ©ra. (EttÃµl fÃ¼ggetlenÃ¼l, lelkileg jÃ³l esett Ã©s
tÃ¡maszt azÃ©rt jelentett a biztatÃ³ jelenlÃ©tÃ¼k Ã©s Ã¶rÃ¶mÃ¼k, az elsÃµ szÃ¼lÃ©semnÃ©l,
amelyen ott voltak. A kÃ¶vetkezÃµ szÃ¼lÃ©sekre mÃ¡r nem hÃ-vtam, magamra, a fÃ©rjemmel,
kÃ-vÃ¡ntam vÃ©gig menni rajtuk.) A szemÃ©lyes felelÃµssÃ©g szellemÃ©ben nem alapoztam arra sem,
hogy a korhÃ¡z tÃµlÃ¼nk tÃ-z percnyi jÃ¡rÃ¡sra helyezkedik el, Ã-gy arÃ¡nylag hamar oda lehet Ã©rni, ha
netÃ¡n valami problÃ©ma adÃ³dna. Azt nagyon is tudtam, amikor a szÃ¼lÃ©s folyamata zajlik akkor
perceken mÃºlnak, mÃºlhatnak a dolgok. Plusz, szÃ¼lÃ©s kÃ¶zben elÃ©ggÃ© nehÃ©z, majdhogynem
lehetetlen a helyvÃ¡ltoztatÃ¡s, nem beszÃ©lve a negyedik emeleti lakÃ¡sunkbÃ³l az ilyen Ã¡llapotban valÃ³
lejutÃ¡somrÃ³l. TulajdonkÃ©ppen egy olyan mentÃ¡lis segÃ©d kÃ©pzetet vezettem be az elsÃµ
szÃ¼lÃ©sem megelÃµzÃµ idÃµszakÃ¡ban, hogy Ãºgy kÃ©pzeltem el magamnak, mintha egy ÃµserdÃµ
kÃ¶zepÃ©n tÃ¶rtÃ©nÃµ szÃ¼lÃ©sre kÃ©szÃ¼lnÃ©k, ahol civilizÃ¡ciÃ³s beavatkozÃ¡sokra,
segÃ-tsÃ©gekre mÃ³d nincsen, mivelhogy tÃ¶bb szÃ¡z kilomÃ©teres kÃ¶rzetben senki sincs, aki erre
kÃ©pes vagy â€žszakavatottâ€• lenne. Az egyetlen szakavatott Ã©n vagyok Ã©s nekem kell helyt Ã¡llnom.
Ehhez tartottam magamat. Ã•ltalÃ¡nossÃ¡gban elmondhatÃ³ a szemÃ©lyes felelÃµssÃ©g vÃ¡llalÃ¡s szerepe
dÃ¶ntÃµ fontossÃ¡gÃº a szÃ¼lÃ©st illetÃµen is. A magzatkihordÃ¡s Ã©s szÃ¼lÃ©s egy olyan spirituÃ¡lis
teremtÃ©si folyamat, amely a nÃµben, a nÃµ tudatos rÃ©szvÃ©tele Ã¡ltal valÃ³sul meg, Ãºgy szellemi,
lelki szinteken, mint konkrÃ©tan a fizikai testÃ©ben. ElsÃµsorban a nÃµtÃµl, az asszonytÃ³l, az
Ã©desanyÃ¡tÃ³l fÃ¼gg, senki mÃ¡stÃ³l. Mindenki mÃ¡snak csak kÃ¶zvetetten van beleszÃ³lÃ¡sa Ã©s
befolyÃ¡sa. KÃ¶zvetlenÃ¼l nincsen. Fontos ezt megÃ©rteni. MaximÃ¡lis autonÃ³miÃ¡val rendelkezÃ¼nk e
tÃ©ren Ã©s jÃ³ is az, ha nem engedjÃ¼k Ã¡t mÃ¡snak a vezetÃ©st. EzÃ©rt amennyiben valaki azt akarja,
hogy a szÃ¼lÃ©sÃ©nek menete gÃ¶rdÃ¼lÃ©kenyen tÃ¶rtÃ©njen meg, akkor tudnia kell az egÃ©sz
felelÃµssÃ©g sÃºlyÃ¡t magÃ¡ra vÃ¡llalni, ha ez sikerÃ¼l mindegy hol szÃ¼l. A felelÃµssÃ©g megosztÃ¡s
tulajdonkÃ©ppen, egyenlÃµ a figyelem megosztÃ¡ssal, Ã©bersÃ©g megosztÃ¡st is jelent egyben,
szemÃ©lyes erÃµ csÃ¶kkentÃ©st. Kisebb, nagyobb negatÃ-v kÃ¶vetkezmÃ©nyei elkerÃ¼lhetetlenek. Ezen
kÃ-vÃ¼l viszont azt is tudni kell, hogy a felelÃµssÃ©g vÃ¡llalÃ¡snak mÃ¡gikusan pozitÃ-v, erÃµ
sokszorozÃ³ hatÃ¡sa van, vagyis, amiÃ©rt felvÃ¡llaljuk a teljes felelÃµssÃ©get Ã©s annak szellemÃ©ben
gondolkozunk, Ã©rzÃ¼nk Ã©s teszÃ¼nk, az Ã¡ltalÃ¡ban jÃ³l szokott megvalÃ³sulni, s nem csupÃ¡n a
szÃ¼lÃ©skor. Nem vÃ©letlenÃ¼l van a jelensÃ©g, hogy az Ãºgynevezett beprotezsÃ¡lt, ismerÃµsi, rokoni
alapon megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetett figyelmet Ã©s ezÃ¡ltal beavatkozÃ¡si, feladat Ã¡tadÃ¡si lehetÃµsÃ©get
Ã©lvezÃµ nÃµk szÃ¼lnek a legnehezebben.
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