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DÃ©nes Albert

Nem lenne helyes azt mondani, hogy sokunkat foglalkoztat Ã©letÃ¼nknek mÃ©lyebb Ã©rtelme.
A lÃ©lek minden emberben tartalmazza azokat a mÃ©lyebb Ã¶sszekÃ¶ttetÃ©seket, amelyek a lÃ©tezÃ©s
egyetemes Ã©rtelmÃ©vel kapcsolnak egybe mindannyiunkat.
MÃ¡s kÃ©rdÃ©s az, hogy mikÃ©nt fÃ©rÃ¼nk hozzÃ¡ sajÃ¡t, kimerÃ-thetetlenÃ¼l gazdag
Ã©rtelemforrÃ¡sunkhoz, amely Ã¡tvilÃ¡gÃ-tanÃ¡ Ã©letÃ¼nk minden mozzanatÃ¡t, tudatunkat,
gondolatainkat, Ã©rzÃ©seinket, tetteinket, kapcsolatainkat, mindennapjainkat.
Ha megszoktunk egy szÃ¼k szellemi lÃ¡tÃ³kÃ¶rÃ¼ gondolkozÃ¡st, ez az, amely elzÃ¡r ettÃµl az
egyetemes Ã©rtelemtÃµl, vallÃ¡sos nyelven szÃ³lva, IstentÃµl.
Ã‰vek, Ã©vtizedek alatt a beszÃ¼kÃ¼lten rÃ¶gzÃ¼lt tudat, mentalitÃ¡s, gondolkozÃ¡s az, amellyel
elzÃ¡rjuk magunkat igazi lÃ©nyÃ¼nktÃµl.
Az asztrolÃ³gia egyetemes szelleme segÃ-t feltÃ¶rni a beszÃ¼kÃ¼lt tudat Ã¡ltal kÃ©pezett sÃ¶tÃ©t
bÃ¶rtÃ¶n falait Ã©s rÃ¡mutat szÃ¡mos problÃ©ma reÃ¡lis megoldÃ¡si lehetÃµsÃ©gÃ©re.
KÃ©rdezik sokan: van-e igazsÃ¡g?
IgazsÃ¡g van, csak ne felejtsÃ¼k el, hogy az Ã©rtelem Ã©s az igazsÃ¡g szoros egyÃ¼ttlÃ©tezÃ©sben
vannak. Ki amilyen Ã©rtelemmel nÃ©zi az igazsÃ¡got, Ã©rtelmÃ©nek megfelelÃµ igazsÃ¡got lÃ¡t.
Egy szÃ¼klÃ¡tÃ³kÃ¶rÃ¼, aktuÃ¡lis valÃ³sÃ¡gÃ¡hoz gÃ¶rcsÃ¶sen ragaszkodÃ³ ember egyoldalÃºan, s
olykor erÃµszakosan hajtogatja "igazÃ¡t", mÃ-g egy tÃ¡gabb, mÃ©lyebb Ã©s vilÃ¡gosabb szellemmel,
Ã©rtelemmel lÃ¡tÃ³ ember kÃ¶nnyedÃ©n rÃ¡lÃ¡t, hogy az elÃµbbi "igazÃ¡nak" milyen csonka,
tÃ¶redÃ©kes vilÃ¡ga van, mÃ©g akkor is, ha amit hajtogat, az 100 %-os igazsÃ¡got fejez ki.
Az asztrolÃ³gia segÃ-t megÃ©rteni a valÃ³sÃ¡g sokszerÃ¼, Ã¶ssztett megnyilvÃ¡nulÃ¡sait Ã©s segÃ-t
eljutni ahhoz az igazsÃ¡ghoz, amely szerint minden ellentmondÃ¡soktÃ³l mentesen Egy.
Ezt az "Egy"-et magunkban hordozzuk, ez az "egy-Ã©n"-isÃ©gÃ¼nk, individualitÃ¡sunk mÃ©lyebb alapja,
szellemi magja, kÃ¶zÃ©ppontja, az oszthatatlan, de a megnyilvÃ¡nulÃ¡sokban mÃ©gis mindig jelenlÃ©vÃµ
igazi lÃ©nyÃ¼nk centruma, bÃ¡zisa.
Nagy szavaknak tÃ¼nnek, azonban amikor az asztrolÃ³giai informÃ¡ciÃ³ segÃ-tsÃ©gÃ©vel Ã¡llunk
mindennapi feladataink, problÃ©mÃ¡ink megoldÃ¡sÃ¡hoz, lassan-lassan, de nem is olyan sok idÃµ
elteltÃ©vel Ã¡tdereng valahonnan az egyetemes szellemi fÃ©ny, amelyet ha egyszer megismertÃ¼nk, attÃ³l
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kezdve bizonyossÃ¡gkÃ©nt hatja Ã¡t lÃ©nyÃ¼nket Ã©s Ã©letÃ¼nket, valÃ³sÃ¡gunkat. MÃ¡r csak egy
kÃ©rdÃ©ssel kapcsolatosan fogunk csodÃ¡lkozni: mindezt miÃ©rt nem ismertÃ¼k fel mÃ¡r eddig, miÃ©rt
csak most? Erre is van vÃ¡lasz: a metafizikai felismerÃ©s mindig a "most"-ban van. Hogy eddig nem ismerte
fel valaki (az egyetemes szellemet), az a szÃ¼k tudatÃ¡nak (Ã©s ekÃ©ppen valÃ³sÃ¡gÃ¡nak) valÃ³
"hÃ³dolÃ¡sa" miatt volt.
TermÃ©szetesen minden esetben az egyÃ©ni, a szemÃ©lyes problÃ©mÃ¡kon, tulajdonsÃ¡gokon,
adottsÃ¡gokon, korlÃ¡tokon kell kezdeni az Ãºtat. Ez a kiindulÃ¡s. Erre valÃ³ a szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³p
Ã©rtelmezÃ©se.
SajÃ¡t magunk megÃ©rtÃ©se a szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³p segÃ-tsÃ©gÃ©vel az elsÃµ lÃ©pÃ©st jelenti
azon az Ãºton, amelynek a vÃ©gigjÃ¡rÃ¡sÃ¡ra szÃ¼lettÃ¼nk meg.
Az Ãštnak sok vÃ©gigjÃ¡rÃ¡si mÃ³dja lehet, Ãšt, maga, valÃ³jÃ¡ban csak Egy van.
Aki el sem indul, az csak egy helyben pÃ¶rÃ¶g egy ideig, aztÃ¡n az egyetemes lÃ©tezÃ©s ellenÃ¡llhatatlan
tÃ¶rvÃ©nyeinek megfelelÃµen visszafejlÃµdik, elmerÃ¼l, szÃ©tszÃ³rÃ³dik.
Aki elindul, az is szÃ¡mos nehÃ©zsÃ©ggel kell szembenÃ©zzen, megharcoljon, azonban egyre inkÃ¡bb
kiÃ©rik benne a biztos Ã©s Ã¶rÃ¶mteli tudat: Ãšton vagyok.
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