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DÃ©nes Albert
FelmÃ©rÃ©s, egÃ©szen egyszerÃ¼en.
Vagyis arrÃ³l van szÃ³, hogy az ember amit realizÃ¡lt, egyszerÃ¼en fel tudja mÃ©rni.
Nem igaz, hogy a metafizikai realizÃ¡ciÃ³nak nincsenek kÃ¼lsÃµ-belsÃµ jelei, vagyis olyan paramÃ©terei,
amelybÃµl fel lehet mÃ©rni, hogy az ember realizÃ¡lt-e valamit, s ha igen, akkor mit, mennyit Ã©s milyen
minÃµsÃ©gben, mÃ©lysÃ©gben.
Ãšgy gondolom, hogy megszÃ¡molhatÃ³, lÃ¡thatÃ³, megfoghatÃ³, tapasztalhatÃ³ jelei vannak a
realizÃ¡ciÃ³nak, persze nem Ãºgy, mint mutatvÃ¡ny, produkciÃ³, siker vagy szenzÃ¡ciÃ³.
A metafizikai realizÃ¡ciÃ³, mint olyan nincs is soha Ã¶nmagÃ¡ban, hanem valamilyen Ã©letszerÃ¼
problÃ©mÃ¡hoz kapcsolÃ³dik, amit ha az embernek sikerÃ¼l megoldania, akkor beszÃ©lhet
realizÃ¡ciÃ³rÃ³l. Ilyen lehet egÃ©szsÃ©gi, gazdasÃ¡gi, pÃ¡rkapcsolati, hivatÃ¡sbeli, pszichÃ©s vagy
egyÃ©b problÃ©ma, ami megjelenik az egyÃ©ni Ã©letben s amennyiben meg tudjuk lÃ¡tni a problÃ©ma
lÃ©nyegÃ©t, nevezetesen metafizikai alapjÃ¡t Ã©s fel tudjuk oldani, akkor beszÃ©lhetÃ¼nk
realizÃ¡ciÃ³rÃ³l.
TehÃ¡t, amit tesz az ember a mindennapjaiban, annak vagy van, vagy nincs realizÃ¡ciÃ³ Ã©rtÃ©ke, Ã©s ha
van, akkor ez felmÃ©rhetÃµ, megÃ¡llapÃ-thatÃ³, megvizsgÃ¡lhatÃ³.
PÃ©ldÃ¡ul, ha sikerÃ¼lt megfejtenem, hogy az Ã¡llandÃ³ anyagi deficitjeim abbÃ³l a helytelen
magatartÃ¡sombÃ³l ered, amit a horoszkÃ³pomban a Jupiter jelez, akkor azt mondhatom, hogy felfedtem a
problÃ©ma szellemi gyÃ¶kerÃ©t. Persze, ide mÃ©g tartozik egy sor problÃ©ma, a helyzetek
fÃ©lreismerÃ©sÃ©tÃµl egÃ©szen a fÃ¶lÃ¶sleges pÃ³tcselekvÃ©sek problÃ©mÃ¡jÃ¡ig, valamennyi mint
jupiteri problÃ©ma. Ahogy szÃ¡momra ez vilÃ¡gossÃ¡ vÃ¡lt, akkor ki kell dolgoznom magamban azt a
helyes magatartÃ¡st, amely megfelel a helyes jupiteri princÃ-piumnak, Ã©s ez szerint kell megnyilvÃ¡nuljak
a legaprÃ³bb hÃ©tkÃ¶znapi mozzanatok szintjÃ©n is. A felmÃ©rÃ©s, hogy sikerÃ¼lt-e
megvalÃ³sÃ-tÃ¡s-Ã©rtÃ©kÃ¼ problÃ©mafeloldÃ¡st vÃ©ghez vinni, konkrÃ©t paramÃ©terekhez
kÃ¶tÃ¶tt, s Ã-gy konkrÃ©tan lÃ¡thatÃ³, tapasztalhatÃ³. Ha sorozatos anyagi problÃ©mÃ¡im rendezÃµdtek,
akkor a jupiteri mÃ¼velet sikeresnek, eredmÃ©nyesnek, reÃ¡lisnak mondhatÃ³. Esetleg nem fogok azon
nyomban emeletes hÃ¡zat Ã©pÃ-teni, de megszabadulok adÃ³ssÃ¡gaimtÃ³l, Ã©s jobb gazdasÃ¡gi
lehetÃµsÃ©gek nyÃ-lnak meg.
Persze, vannak olyan esetek is, hogy pÃ©ldÃ¡ul a szaturnuszi alapelvtÃµl valÃ³ eltÃ¡ntorodÃ¡s miatt, annak
analÃ³gikus kÃ¶vetkezmÃ©nyekÃ©nt az ember fogai kiromlanak. Nos, ha az illetÃµ elvÃ©gzi
sajÃ¡tmagÃ¡n azokat a mÃ¼veleteket, amelyek megfelelnek a szaturnuszi princÃ-pium helyes
megÃ©lÃ©sÃ©nek, akkor sem fognak visszanÃµni a fogai. A fogai nem fognak visszanÃµni, de arra is kell
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gondolni, hogy szaturnuszi problÃ©mÃ¡jÃ¡nak nem csak egyedÃ¼li kÃ¶vetkezmÃ©nye van, pÃ©ldÃ¡ul,
hogy kiromlottak a fogai, hanem szÃ¡mos mÃ¡s kÃ¶vetkezmÃ©nye is. Az, hogy eddig az idÃµvel mindig
rosszul bÃ¡nt, hol sietett, hol kÃ©sett, de soha nem volt idÃµben, az is szaturnuszi problÃ©ma Ã©s ezen
vÃ¡ltoztatni lehet. Ã•gy, azon nem lehet felmÃ©rni a szaturnuszi realizÃ¡ciÃ³t, hogy visszanÃµnek-e a fogai
vagy sem, mert nyilvÃ¡n, hogy nem fognak visszanÃµni, de azon mÃ¡r fel lehet, hogy nem kÃ©sik el, nem
kapkod, idejÃ©t Ã©rtelmesen be tudja osztani. A fogproblÃ©mÃ¡i orvosolhatÃ³ak, mert fogÃ¡szat van, de
ha az ember az Ã©letidejÃ©t szÃ³rja szÃ©t felelÃµtlenÃ¼l, az sÃºlyos hiba, mert tulajdonkÃ©ppen az
Ã©letÃ©t, s mÃ©g tovÃ¡bb menve, sajÃ¡t magÃ¡t szÃ³rja szÃ©t. Ehhez viszonyÃ-tva a fogproblÃ©ma
csak enyhÃ©bb analÃ³gia.
Azt kell megÃ©rteni, hogy analÃ³gikusan tÃ¶bb megjelenÃ©se van egy problÃ©mÃ¡nak, azonban a
szellemi alapjuk, gyÃ¶kerÃ¼k kÃ¶zÃ¶s. Van olyan szfÃ©ra, ahol a problÃ©ma kÃ¶vetkezmÃ©nyei akkor
sem tÃ¼nnek el, ha az embernek sikerÃ¼l a szellemi alapban levÃµ problÃ©ma-gyÃ¶keret feloldani. A
lÃ©tezÃ©s szempontjÃ¡bÃ³l fontosabb szfÃ©rÃ¡kban a megfordÃ-thatÃ³sÃ¡g azonban tÃ¡gabb hatÃ¡rok
kÃ¶zÃ¶tt mozog. Persze, ezzel nyugtatni magunkat nem szabad, mert csak Ã¶nÃ¡lltatÃ¡s Ã©s tovÃ¡bbi
problÃ©makerÃ¼lÃ©s lesz belÃµle. Mint ahogy a szaturnuszi problÃ©ma sorÃ¡n lÃ¡ttuk, a fogak
romlÃ¡sa, fÃ¡jÃ¡sa egy figyelmeztetÃµ jel. Magasabb szellemi oktÃ¡vban a Szaturnusz a sorsidÃµvel, az
Ã©letidÃµvel fÃ¼gg Ã¶ssze, ezzel bÃ¡nik felelÃµtlenÃ¼l az ember. A szaturnuszi jÃ¡tszmÃ¡ban elvesztett
fogait nem kapja vissza, de tudatosulhat benne az a sajÃ¡t magÃ¡val szembeni felelÃµtlensÃ©ge, hogy a
semmibe szÃ³rja az Ã©letÃ©t, rohangÃ¡l Ã¶ssze-vissza, kapkod, vÃ©gÃ¼l pedig vÃ¡ltoztathat ezen,
megtanulhatja az Ã©lethez, sorshoz valÃ³ komoly hozzÃ¡Ã¡llÃ¡st. FogproblÃ©mÃ¡it orvosolja a
fogÃ¡szorvos, de ha az Ã©letidejÃ©hez valÃ³ magatartÃ¡sÃ¡n nem vÃ¡ltoztatott volna, az elvesztegetett
Ã©letideje helyett mÃ¡s Ã©letidÃµt senki sem tudott volna adni, s ennek pedig irreverzibilis
kÃ¶vetkezmÃ©nyei vannak.
MÃ©g sok ilyen pÃ©ldÃ¡t lehetne felhozni. Azonban ott indultam el, hogy a realizÃ¡ciÃ³ felmÃ©rhetÃµ,
kÃ¶vethetÃµ valamikÃ©pp, ha nem is olyan merev Ã©rtelemben, mint egy Ã¼zleti kÃ¶nyvelÃ©s.
Az ember mindenesetre meg tudja Ã¡llapÃ-tani, hogy realizÃ¡lt-e vagy sem, mert ha valamikÃ©pp fel tudja
oldani a problÃ©mÃ¡it, akkor a problÃ©mafeloldÃ¡s milyensÃ©gÃ©bÃµl, mÃ³djÃ¡bÃ³l, jellegÃ©bÃµl
kiindulva adhat szÃ¡mot errÃµl magÃ¡nak. KÃ-vÃ¼lrÃµl lÃ¡thatÃ³ jelei is lehetnek. PÃ©ldÃ¡ul egy olyan
emberen, aki pÃ©ldÃ¡ul egy Halak-jellegÃ¼ problÃ©mÃ¡ja kapcsÃ¡n Ã¡llandÃ³an zavaros, szÃ©tszÃ³rt,
szÃ©tfolyÃ³ Ã©s ezt mÃ¡sok nagyon is jÃ³l lÃ¡tjÃ¡k rajta, akkor amennyiben sikerÃ¼l ezt feloldania,
aminek kÃ¶vetkeztÃ©ben Ã¶sszeszedettebb, koncentrÃ¡ltabb lesz, senki sem Ã¡llÃ-thatja, hogy ez a
vÃ¡ltozÃ¡s, mint realizÃ¡ciÃ³ nem lÃ¡tszik meg rajta kÃ-vÃ¼lrÃµl is.
Itt tulajdonkÃ©ppen ez a tÃ©ma ki is merÃ¼lt. Annyi volt a mondanivalÃ³m ezÃºttal, hogy a metafizikai
realizÃ¡ciÃ³ valamikÃ©ppen, de minden esetben valahogyan felmÃ©rhetÃµ. TehÃ¡t, nincs olyan szellemi
megvalÃ³sÃ-tÃ¡s, hogy Ã¶nmagÃ¡ban Ã¼l a szellemi magaslatokban, de a megvalÃ³sÃ-tÃ³ emberen,
emberben nem jelenik meg. A metafizikai realizÃ¡ciÃ³t azÃ©rt nevezzÃ¼k metafizikai realizÃ¡ciÃ³nak, mert
egy-egy, az Ã©letben is megjelenÃµ problÃ©mÃ¡nak megkeresve a szellemi, vÃ©gsÃµ, metafizikai okÃ¡t,
Ãºgy oldjuk fel ezt, hogy az vÃ©gÃ©rvÃ©nyes, biztos, mÃ©rvadÃ³, hiteles, igazi
problÃ©mafeloldÃ¡skÃ©nt vehetÃµ szÃ¡mba, nem pedig rÃ©szleges Ã¡thidalÃ¡snak, a problÃ©ma
elfedÃ©sÃ©nek, lehazudÃ¡sÃ¡nak vagy mÃ¡s terÃ¼letre valÃ³ Ã¡ttolÃ¡snak.
Hogy miÃ©rt szerepel annyit itt a problÃ©ma? Ã‰letfeladataink, amelyeken keresztÃ¼l igazÃ¡n
fejlÃµdhetÃ¼nk, azok majdnem mind problÃ©mÃ¡k formÃ¡jÃ¡ban jelentkeznek, ezÃ©rt ha az ember
fejlÃµdni akar, realizÃ¡lni akar, legjobb, ha egÃ©szen konkrÃ©t Ã©letproblÃ©mÃ¡ibÃ³l indul ki.
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