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Tudjuk jÃ³l, a motorozÃ¡s nem csupÃ¡n egy kÃ¶zlekedÃ©si, helyvÃ¡ltoztatÃ¡si forma (ha az lenne mÃ©g
nem is lenne semmi gond), hanem egy Ã©letforma a legtÃ¶bbszÃ¶r, ahogy az e tÃ©mÃ¡jÃº
tÃ©vÃ©riportokban hangoztatjÃ¡k, egy Ã©letÃ©rzÃ©s, az Ã©n fordÃ-tÃ¡somban, egy Ã©letideÃ¡l. Mint
ahogy az elanyagiasodott, Ã©rtÃ©kfelcserÃ©lÃ©sben, Ã©rtÃ©kmegfordÃ-tÃ¡sban Ã©s ezÃ©rt
Ã©rtÃ©kvÃ¡lsÃ¡gban szenvedÃµ napjainkban nagyon sok eszkÃ¶zÃ¼nk ilyen Ã©letforma Ã©s stÃ¡tusz
szintre emelkedett, Ãºgy a motorozÃ¡s is azzÃ¡ nÃµtte ki magÃ¡t. Mert pÃ©ldÃ¡ul nem az a problÃ©ma, ha
valaki mÃ¡rkÃ¡s holmit vesz (bÃ¡r itt sok esetben tÃ¶bbet fizet a nÃ©pbutÃ-tÃ³ reklÃ¡mokra, mint magÃ¡ra
a termÃ©kre, de legalÃ¡bb vÃ¡rhatÃ³an megkÃ-mÃ©li magÃ¡t a gyenge minÃµsÃ©gÃ¼ Ã¡rukkal jÃ¡rÃ³
bosszankodÃ¡stÃ³l), hanem az a baj, amikor ezzel valamilyen illuziÃ³t vesz meg, drÃ¡ga pÃ©nzen. Az esetek
nagy rÃ©szÃ©ben tulajdonkÃ©ppen ez tÃ¶rtÃ©nik, nem a termÃ©ket veszi az ember, hanem azt az ideÃ¡lt,
amit bevetettek vele, amit sugaltak neki a reklÃ¡mok Ã¡ltal s azt hiszi a tÃ¡rgy birtokba vÃ©tele Ã¡ltal ez az
Ã©lethelyzet, szemÃ©lyes kÃ©pessÃ©g mostmÃ¡r az Ã¶vÃ© is. LÃ¡tvÃ¡nyosan ez van minden mlm,
hÃ¡lÃ³zat rendszer Ã©letfilozÃ³fiÃ¡jÃ¡ban is eladva pÃ©ldÃ¡ul. Egy darab bÃµrÃ©rt, kenÃµcsÃ©rt,
szÃ¶vetÃ©rt, vagy pÃ¡r Ã¶sszerakott vasÃ©rt, kÃ¡rpitÃ©rt ki fizetne kÃ¼lÃ¶nben annyikat, ki nyÃºjtanÃ¡
a nyakÃ¡t, ki adnÃ¡ oda az Ã©rtÃ©kes Ã©letÃ©t, heteken, hÃ³napokon, Ã©veken keresztÃ¼l, vagy
mÃ¡skor a becsÃ¼letÃ©t, a nyugodt lelkiismeretÃ©t. VÃ©lemÃ©nyem szerint senki, ha nem lÃ¡tna bele
mÃ¡st is, ha nem kellene mÃ¡s is vele tulajdonkÃ©ppen. A reklÃ¡mokbÃ³l jÃ³l ismerjÃ¼k ezt a
szindrÃ³mÃ¡t. Igy van ez mÃ©g akkor is, ha tudjuk a munkÃ¡nak azÃ©rt van egyfajta nemesÃ-tÃµ,
szemÃ©lyisÃ©g fejlesztÃµ hatÃ¡sa, mÃ¡rcsak a fegyelem Ã©s figyelem Ã¡ltal is. NyilvÃ¡n ez akkor fordul
a visszÃ¡jÃ¡ra, amikor Ã©vekig tartÃ³ robotmunkÃ¡rÃ³l, vagy minden mÃ¡st elnyomÃ³ tevÃ©kenysÃ©g
folytatÃ¡sÃ¡rÃ³l van szÃ³, amely leginkÃ¡bb a tÃ¶bbi Ã©letterÃ¼leten jelentkezÃµ nehÃ©zsÃ©gekkel
valÃ³ konfruntÃ¡lÃ³dÃ¡s elodÃ¡zÃ¡sÃ¡t szolgÃ¡lja az Ã©rintetteknÃ©l. Ezek a munkaalkoholistÃ¡k.
VisszatÃ©rve a motorozÃ¡sra: DÃ¼bÃ¶rÃ¶g a sok lÃ³erÃµs, szupererÃµss motor alattam s ennek Ã©n
mind ura vagyok. KemÃ©ny bÃµrcucc, vasszegecsek, Ã¡lcÃ¡zatlan nyersessÃ©g (Ã©rsd egyenessÃ©g,
kiÃ¡llÃ¡s, helyzetvÃ¡llalÃ¡s). Tiszta nyerserÃµ kultusz, amely az asztrolÃ³giÃ¡ban a Mars Ãµsereje alÃ¡
tartozik, meg kalandkeresÃ©s Ã©s helyzeturalom, itt az OroszlÃ¡n analÃ³gia lÃ©p elÃµtÃ©rbe. A motor
tulajdonkÃ©ppen a lÃ³nak a gÃ©pesÃ-tett vÃ¡ltozata, a lÃ³nak, a lovaglÃ¡snak az utÃ³da. Vagyis a
lovasnak egy primitÃ-vebb, techonologizÃ¡ltabb vÃ¡ltozata, ugyanis itt nem kÃ©t Ã©lÃµlÃ©ny
kapcsolatÃ¡rÃ³l van szÃ³, hanem egy elÃµ szemÃ©ly Ã©s az anyag, a gÃ©p kapcsolatÃ¡rÃ³l. Ã•gy aztÃ¡n
kÃ¶nnyebb az azonosulÃ¡s Ã©s az Ã¶sszetÃ©vesztÃ©s is, a magam, a szellemem erejÃ©t meg az Ã©n
uralmam erejÃ©t illetÃµen. A lÃ³ nÃ©ha, nÃ©ha leveti lovasÃ¡t, mert mondjuk nem tetszik neki a helyzet,
vagy olyan a termÃ©szete, a motor ellenben sokkal engedelmesebb, ami pedig ennÃ©l fontosabb, hogy az
Ã¶ntudatnak semmilyen formÃ¡jÃ¡val nem rendelkezik a lÃ³hoz, az Ã¡llathoz kÃ©pest. Itt tulajdonkÃ©ppen
Page 1/3
Created by HTML2PDF / FPDF

Motorozás, er&#337;, uralom, szabadság! Vagy mégsem?
http://www.asztrologia.ro/

kÃ©t regnummal lennebb Ã¡llÃ³, primitivebb erÃµt hasznÃ¡l fel az ember, mivelhogy, mint tudjuik az Ã¡llat
utÃ¡n jÃ¶n a nÃ¶vÃ©ny Ã©s a nÃ¶vÃ©ny utÃ¡n jÃ¶n az anyag, s amelybÃµl megvan Ã©pÃ-tve a gÃ©p, a
motor. A lovaglÃ¡sban egyÃ©bkÃ©nt van Nyilas analÃ³gia is, amely ugyancsak az uralommal kapcsolatos,
vagyis a szellem az intelligens ember kollaboratÃ-v, egyÃ¼ttmÃ¼kÃ¶dÃµ uralma ugyan, de mÃ©giscsak az
uralma a nÃ¡la sokkal erÃµsebb Ã©s nagyobb testÃ¼, de persze kevesebb intelligenciÃ¡val rendelkezÃµ
ÃµserÃµn, amit a lÃ³ testesÃ-t meg. TovÃ¡bbÃ¡ a nyers erÃµ birtoklÃ¡s Ã©s uralom mellett, nem
elhanyagolandÃ³ Ã©lmÃ©ny, hogy szÃ¡guldok szabadon, amerre Ã©n akarok, teljesen kÃ¶tetlenÃ¼l,
semminek Ã©s senkinek alÃ¡rendelve, semmihez Ã©s senkihez nem alkalmazkodva, vagy legalÃ¡bbis csak
minimÃ¡lisan alkalmazkodva.- Hallani a motorosok szÃ¡jÃ¡bÃ³l. Ez a szabadsÃ¡g mÃ¡mora. NyilvÃ¡n az
Ã¡lszabadsÃ¡gÃ©. Ugyanis, ha a motoros belegondol melyek a feltÃ©telei a szabadsÃ¡gÃ¡nak, mÃ¡rmint,
hogy ez olyan szabadsÃ¡g, amelyet a technika biztosÃ-t ideig Ã³rÃ¡ig a szÃ¡mÃ¡ra, akkor kÃ-sÃ©rteties
hasonlÃ³sÃ¡got kÃ©nyszerÃ¼l felfedezni pÃ©ldÃ¡ul az alkohol vagy egyÃ©b ajzÃ³szerek Ã¡ltal
biztosÃ-tott Ã¶rÃ¶mmel Ã©s szabadsÃ¡ggal, mÃ©g akkor is, ha a motorozÃ¡s azÃ©rt nem annyira
zÃ¼llesztÃµ. Plusz, ha tovÃ¡bb belegondol mifÃ©le szabadsÃ¡g is az, amelyet Ã-gy meglehet
megvalÃ³sÃ-tani, akkor maximum az ideiglenes, fizikai tÃ©ren tÃ¶rtÃ©nÃµ szabad mozgÃ¡sra lehet
gondolni, mert mÃ¡sfajta szabadsÃ¡g gyakorlÃ¡srÃ³l, nem lehet beszÃ©lni. A motorozÃ¡st szeretÃµk egyik
kategÃ³riÃ¡ja, azokbÃ³l kerÃ¼l ki, akiknek a tÃ¡rsadalmi, szociÃ¡lis kÃ¶tÃ¶ttsÃ©gekbÃµl,
kÃ¶telezettsÃ©gekbÃµl elegÃ¼k van, a foglalkozÃ¡suknak annyira rabjai, hogy mÃ¡r nem bÃ-rjÃ¡k
szellemileg, s szeretnÃ©nek kiszabadulni a napi rutinbÃ³l, a taposÃ³ malombÃ³l. Mivel pÃ©nzÃ¼k van
elÃ©g, mÃ©g fÃ¶lÃ¶sben is bÃµven, ilyenkor kezdenek Ã¡ldozni motorokra, mint az uralom, erÃµ, Ã©s
szabadsÃ¡g szimbÃ³lumainak eszkÃ¶zeire, meg gondolom az ugyancsak tÃ¶bb, kevesebb pÃ©nzbe
kerÃ¼lÃµ motoros cuccokra Ã©s egyebekre, amelyekkel ez a kikapcsolÃ³dÃ¡s jÃ¡r, s amelyek a vÃ©delem
mellett a kÃ¼lÃ¶nlegessÃ©g Ã©rzetet is adjÃ¡k.A motorozÃ¡s Ã¡ltal elÃ©rhetÃµ szabadsÃ¡got egÃ©szen
biztos nem a szabadsÃ¡gfilozÃ³fusok talÃ¡ltÃ¡k fel, hanem a technokratÃ¡k Ã©s a kereskedÃµk, vagyis a
sekÃ©lyesen gondolkozÃ³k, pontosabban fogalmazva a gondolkozni, nem igen akarÃ³k, vagy nem tudÃ³k,
annak Ã©rdekÃ©ben, hogy a szabadsÃ¡g Ã©s az elitsÃ©g (mivelhogy a tÃ¶bbi robotolÃ³ emberhez
kÃ©pest egyediek Ã©s mÃ¡sok) cÃ-mszÃ³ alatt jÃ³l megÃ©ljenek. Pontosabban, Ãµk lÃ¡ttÃ¡k meg ebben
az Ã¼zletet Ã©s Ãµk elÃ©gÃ-tettÃ©k ki az embernek, az embereknek az erÃµ, a szabadsÃ¡g Ã©s az
uralom irÃ¡nti vÃ¡gyÃ¡t ilyentÃ©n. Nos, tehÃ¡t, akik motoroznak azok jÃ³ rÃ©sze a mindennapokkal
jÃ¡rÃ³ kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi, tÃ¡rsadalmi, szociÃ¡lis kÃ¶tÃ¶ttsÃ©gekbÃµl szeretne kiszabadulni ideig Ã³rÃ¡ig,
egy mÃ¡sik rÃ©sze, akik nem hÃºznek akkora hasznot a munkÃ¡juk Ã©s a tÃ¡rsadalmi
berendezkedÃ©sÃ¼k Ã¡ltal, mivelhogy nem futottak be annyira, vagy nem tagozÃ³dtak (elsÃµsorban
szÃ¡mukra) elfogadhatÃ³ mÃ³don az emberi kÃ¶zÃ¶ssÃ©g Ã©letÃ©be nÃ©ha a koruk miatt is, ezek ez
ellen lÃ¡zadnak is. AsztrolÃ³giailag a VÃ-zÃ¶ntÃµ, s a neki megfelelÃµ asztrolÃ³giai Ã©letterÃ¼let a XI-es
hÃ¡zas motÃ-vumok ezek, ahol az UrÃ¡nusz, vagyis a szabadsÃ¡g ki van hangsÃºlyozva, de
tulajdonkÃ©ppen a mÃ¼velÃµi, s legfÃµkÃ©ppen a motorok megszÃ¡llottjai a Baknak Ã©s a
Szaturnusznak a rabjai (lÃ¡sd a karrierjÃ¼k rabjait, vagy ennek ellentÃ©tekÃ©nt a tÃ¡rsadalmi
jÃ¡tÃ©kokban rÃ©szt venni nem akarÃ³kat) s a rabjai pedig a leginkÃ¡bb azÃ©rt, mert nem Ã©rtik, vagy
fÃ©lreÃ©rtik a Bakkal Ã©s a VÃ-zÃ¶ntÃµvel kapcsolatos erÃµterek lÃ©nyegÃ©t, rendeltetÃ©sÃ©t az
Ã©letÃ¼kben. Amit az ember nem Ã©rt, annak ki van szolgÃ¡ltatva, akÃ¡r akarja, akÃ¡r nem. A
szabadsÃ¡gmÃ¡nia mÃ¶gÃ¶tt mindig a valÃ³di felelÃµssÃ©g elutasÃ-tÃ¡sa, tulajdonkÃ©ppen a rabsÃ¡g
Ã¡ll, valamint mindenfajta kÃ¶tÃ¶ttsÃ©gtÃµl, kÃ¶telezettsÃ©gtÃµl valÃ³ fÃ©lelem Ã©s nem utolsÃ³
sorban a felelÃµssÃ©g hiÃ¡nyÃ¡val jÃ¡rÃ³ gyerekessÃ©g, gyerekes gondolkozÃ¡s Ã¡ll. Ez abbÃ³l is
lÃ¡tszik, hogy sokszor talÃ¡lkozni olyan motorosokkal akikbÃµl a modortalansÃ¡g, mÃ¡skor pedig ennek
ellentÃ©te a szemÃ©rmes gÃ¡tlÃ¡sossÃ¡g, vagyis az arÃ¡nyos kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi viszonyulÃ¡si kÃ©pessÃ©g
zavartsÃ¡ga messzesÃ¼t, pl. az egyik ilyen motoros ismerÃµs kÃ©pes volt minden gondolkozÃ¡s nÃ©lkÃ¼l
az egÃ©sz udvari pÃ¡zsitot feltÃ¶rni s rÃ¡adÃ¡sul eme tettÃ©t Ã©szre sem venni. Ami ennÃ©l az egyszeri
kÃ¶zvetlen tapasztalatnÃ¡l elgondolkoztatÃ³bb, az a mÃ¡r tÃ¶bbszÃ¶ri tapasztalatom, amikor kint van az
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ember a termÃ©szetben s jÃ¶nnek a szÃ³rakozni, kikapcsolÃ³dni vÃ¡gyÃ³ motorosok Ã©s Ãºgy
bÃ¶mbÃ¶ltetik a motort, hogy ott se embernek, se a termÃ©szetnek nyugalma nincsen. Az Ãµk
kikapcsolÃ³dÃ¡suk, szÃ³rakozÃ¡suk, szabadsÃ¡guk meglegyen, aztÃ¡n, azonkÃ-vÃ¼l nem szÃ¡mÃ-t a
kÃ¶rnyezet. Mivel a hatÃ¡rokat Ã¡ltalÃ¡ban, a kÃ¶rnyezettel Ã©s a tÃ¶bbi emberrel szemben, meg az
egyÃ©nieket (a vezetÃ©si kÃ©pessÃ©gekÃ©t Ã©s a szemÃ©lyes bÃ¡torsÃ¡giakat) is, meg a motor
hatÃ¡rait is, Ã¡llandÃ³an feszegetik, s nemegyszer meg is sÃ©rtik, Ã¡ltalÃ¡ban vÃ©ve a Szaturnuszhoz
kapcsolÃ³dÃ³ mÃ©rtÃ©kletessÃ©get nem kedvelik, nem csoda, ha ennek kisebb, nagyobb
kÃ¶vetkezmÃ©nyeit el kell szenvedniÃ¼k a balesetek, csonttÃ¶rÃ©sek, zÃºzÃ³dÃ¡sok formÃ¡jÃ¡ban. A
szÃ³rakozÃ¡s egy formÃ¡ja ez a motorozÃ¡s is, amellyel az ember szereti elringatni magÃ¡t, akÃ¡rcsak a
rockkoncertekkel, csupÃ¡n egy aktÃ-vabb Ã©s kÃ¶ltsÃ©gesebb formÃ¡ja ennek. Nem vÃ©letlenÃ¼l
nagyon sok motoros szereti a kemÃ©ny zenÃ©t is, hiszen mindkettÃµ a nyers erÃµt hasznÃ¡lja Ã©s annak
Ã¡ldoz. MindkettÃµ erÃµ mutatvÃ¡nyt vonultat fel. Itt hangsÃºly a mutatvÃ¡nyra, a lÃ¡tszatra esik,
mivelhogy a szemÃ©lyes erÃµ ott kezdÃµdik, amikor tudok uralkodni, sajÃ¡t megzabolÃ¡zatlan
termÃ©szetemen, valamint, amikor kritikus helyzetekben a konfliktusokat Ã©s a harcot tudom vÃ¡llalni Ã©s
vÃ©gigvinni az igazsÃ¡g kiderÃ¼lÃ©sÃ©ig, a helyzet egyÃ©rtelmÃ¼vÃ© vÃ¡lÃ¡sÃ¡ig s persze nem
utolsÃ³ sorban az Ã¡ltalam igaznak talÃ¡lt Ã¼gyekÃ©rt ki is tudok Ã¡llni. Amikor ezeket megtanultam,
akkor mÃ¡r nincs igazÃ¡n szÃ¼ksÃ©gem a motorokra, mert erÃµsnek tudom magam nÃ©lkÃ¼lÃ¼k is.
Ugyanakkor itt az erÃµnek a fizikai erÃµvel valÃ³ Ã¶sszetÃ©vesztÃ©sÃ©rÃµl is szÃ³ van. Sokszor az
ember azt hiszi, abban van az erÃµ, ami feldÃ¼bÃ¶rÃ¶g minden mÃ¡st elfedÃµ robajjal, akÃ¡rcsak az
ÃµsrobbanÃ¡s. Igen ez is erÃµ, nyers erÃµ, viszont ezen kÃ-vÃ¼l van mÃ¡sfajta erÃµ is, amely nem
dÃ¼bÃ¶rÃ¶g, ezt a fajta lÃ¡tvÃ¡nyos erÃµt mÃ©gis hosszÃºtÃºvon legyÃµzi. Erre kell rÃ¡Ã©rezzen az
ember, az igazsÃ¡g, a bÃ¡torsÃ¡g Ã©s kihÃ-vÃ¡svÃ¡llalÃ¡s, a felelÃµssÃ©g felszabadÃ-tÃ³ erejÃ©re.
TulajdonkÃ©ppen ezt keresik, de nem talÃ¡ljÃ¡k meg soha a motorosok a motorban Ã©s a motorozÃ¡sban.
Mindezzel mÃ©g csak azt sem mondtam, mindenÃ¡ron kerÃ¼ljÃ¼k a motorozÃ¡st, s soha ne motorozzunk,
hanem azt, nem Ã¡rt, ha fogalmat alkot az ember arrÃ³l, hogy miÃ©rt kell neki a motor, milyen szellemi
alapokon Ã¡ll mindez. Ã•gy legalÃ¡bb fÃ©ny derÃ¼lhet andrenalin fÃ¼ggÃµsÃ©gÃ©re, szabadsÃ¡g
mÃ¡niÃ¡jÃ¡ra, vagy a mÃ¡sik esetben a csillogÃ³ karrierje mÃ¶gÃ¶tt meghÃºzÃ³dÃ³ szellemi
sÃ-vÃ¡rsÃ¡gÃ¡ra, s arra ami a legfontosabb mindebben, hogy nem teszi Ã©letcÃ©llÃ¡ azt, ami ebbÃµl a
szempontbÃ³l teljesen mellÃ©kes. TobÃ¡bbi beszÃ©lgetÃ©st arrÃ³l, hogy mikÃ©nt jelentkezik ez a
kÃ©rdÃ©skÃ¶r egy adott szemÃ©lyi horoszkÃ³pban, meg a csalÃ¡dban FÃ³rumban talÃ¡lsz.
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