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DÃ©nes Albert
Tudjuk jÃ³l, legalÃ¡bbis fontos lenne tudni, hogy a metafizika az nem mÃ¡s, mint az egÃ©sz embert
Ã¡tlÃ©nyegÃ-tÃµ tudatos szellemi gyakorlat Ã©s folyamat.
Ãšt.
Azt is fontos tudni, hogy az asztrolÃ³gia azt a lehetÃµsÃ©get kÃ-nÃ¡lja fel, hogy szemÃ©lyre szabottan
mutassa az utat. Az asztrolÃ³gia szimbÃ³lumokban mutatja meg azt a szemÃ©lyes mintÃ¡t, amely az Ãºthoz
valÃ³ viszonyulÃ¡sunkat tÃ¼krÃ¶zi, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt azt is, hogy milyen mÃ³don vagyunk hajlamosak
eltÃ©rni az ÃºttÃ³l. TulajdonkÃ©ppen sajÃ¡t magunktÃ³l, sajÃ¡t tengelyÃ¼nktÃµl, mert az Ãºt bennÃ¼nk
van, mi vagyunk, mi hordozzuk Ã©s haladunk rajta.
Az asztrolÃ³gia (szÃ¼letÃ©si kÃ©plet) megadja a szimbÃ³lumokat, de magÃ¡t az Ã©rtelmezÃ©st a
metafizika (szellemi tudÃ¡s) adja. Azt a szÃ³t, amely a szimbÃ³lumok Ã©rtelmÃ©t feltÃ¡rja, hogy a
bennÃ¼k foglalt jelentÃ©s szÃ¡munkra vilÃ¡gossÃ¡ vÃ¡ljÃ©k, a metafizika adja. Ez a Logosz, az
egyetemes Ã©rtelem. Ki amennyire mÃ©lyÃ¼l el benne, annyira rÃ©szesÃ¼l a logoszban. Csakhogy a
logoszhoz valÃ³ hozzÃ¡fÃ©rÃ©s nem csupÃ¡n a kÃ¶nyvek, tanulmÃ¡nyok Ã¡ltal lehetsÃ©ges, sÃµt
majdnem kizÃ¡rt, hogy csupÃ¡n â€œaz Ã-rÃ¡sban valÃ³ elmÃ©lyÃ¼lÃ©sâ€•-sel a logoszt az ember
szemÃ©lyesen integrÃ¡lja. Ott van a konkrÃ©t, mindennapi Ã©let, az egyÃ©ni sors, amely vagy akadÃ¡lya,
vagy Ã©ppen lehetÃµsÃ©ge annak, hogy az ember logosszal itatÃ³djÃ©k Ã¡t, ez az emberen mÃºlik. Hogy
mi a logosz? Sokan felteszik a kÃ©rdÃ©st, hogy van-e Ã©s ha van, akkor mi az Ã©let Ã©rtelme. Aki
logosszal rendelkezik, annÃ¡l ez mÃ¡r nem kÃ©rdÃ©s, hanem vilÃ¡gosan lÃ¡tja, hogy Ã©letnek van
Ã©rtelme Ã©s azt is lÃ¡tja, hogy mi. Persze, nem- mondjuk, pÃ©ldÃ¡ul- a gyors Ã©s biztos
meggazdagodÃ¡sban fogja ezt az Ã©rtelmet lÃ¡tni.
Az asztrolÃ³gia szimbÃ³lumai Ã¡ltal vilÃ¡gossÃ¡ vÃ¡lnak a szemÃ©lyes Ã©letnek az Ã©rtelemmel valÃ³
Ã¡titatÃ³dÃ¡si lehetÃµsÃ©gei, ha ez az Ã©rtelmezÃ©s az Egyetemes LogoszbÃ³l indul ki, Ã©s a
szimbÃ³lumfejtÃ©st azzal a szÃ³-szÃ-nvonallal kÃ¶zelÃ-ti meg, amely ennek az Ã©rtelemnek az
alapÃ¡llÃ¡sÃ¡bÃ³l dolgozik.
A horoszkÃ³pÃ©rtelmezÃµ metafizikuson kÃ-vÃ¼l ki kell ezt a feltÃ¡rt Ã©rtelmet megÃ©rtse? NyilvÃ¡n,
elsÃµsorban az a szemÃ©ly, akinek a szÃ¼letÃ©si vagy szemÃ©lyes horoszkÃ³pÃ©rtelmezÃ©s
kÃ©szÃ¼l.
Sorslogosz.
A horoszkÃ³pban elsÃµsorban azok a feladatok, lehetÃµsÃ©gek tÃ¡rulnak fel, amelyek a konkrÃ©t

Page 1/3
Created by HTML2PDF / FPDF

Sorslogosz
http://www.asztrologia.ro/

Ã©letre, a mindennapokban elÃ©rhetÃµ Ã¡llapotokra Ã©s megteendÃµ lÃ©pÃ©sekre utalnak.Valamennyire az Ã©rtelmezÃ©st kÃ©rÃµ embernek is metafizikussÃ¡ kell vÃ¡lnia, ahhoz, hogy teljes
mÃ©lysÃ©gÃ©ben megÃ©rtse, mirÃµl van szÃ³. Az Ã©rthetÃµsÃ©g szempontjait maximÃ¡lisan
kielÃ©gÃ-tÃµ Ã©rtelmezÃ©s sem tud eljutni olyan emberhez, aki, valamilyen okbÃ³l nem fogadja be azt.
NyilvÃ¡n, meg akarja Ã©rteni, hiszen ez mÃ¡r kÃ¶vetkezik abbÃ³l is, hogy igÃ©nyli az Ã©rtelmezÃ©st.
Hol Ã¼tkÃ¶zhet akadÃ¡lyba, mÃ©gis, az Ã©rtelmezÃ©s megÃ©rtÃ©se?
Ott, hogy amint mÃ¡r Ã-rtam, valamennyire metafizikusnak kell lennie, de legalÃ¡bbis a metafizikÃ¡ra
nyitottnak annak, aki a horoszkÃ³pja Ã©rtelmezÃ©sÃ©t meg akarja Ã©rteni s az Ã©letÃ©t egyre
hatÃ¡rozottabban erre a szellemi alapra szeretnÃ© helyezni. Itt, ebben mÃ¡r komoly helye Ã©s szerepe van
az â€œÃ-rÃ¡sban valÃ³ elmÃ©lyÃ¼lÃ©snek.â€• Vagyishogy, tÃ¡jÃ©kozÃ³djon az ember.
Itt van pÃ©ldÃ¡ul az â€œistenkÃ©rdÃ©sâ€•.
A metafizikÃ¡ban istenazonossÃ¡grÃ³l van szÃ³.
Az Istennel valÃ³ viszony - mindig viszony marad. Nem azonossÃ¡g. HiÃ¡ba mondja az ember, hogy
Istenhez kÃ¶zel van, vagy tÃ¡vol, az azonossÃ¡g szempontjÃ¡bÃ³l teljesen lÃ©nyegtelen.
Ez az a kÃ©nyes pont, amely felhÃ¡borodÃ¡s vÃ¡lt ki, mert- Ãºgy-e- a rongÃ¡lt, gyarlÃ³, gyenge, esendÃµ
ember hogyan meri kimondani sajÃ¡t istenazonossÃ¡gÃ¡t? Nem is mondhatja ki, tÃ©nyleg. De tudhat arrÃ³l,
hogy ez az azonossÃ¡g adva van Ã©s elvÃ©gezheti magÃ¡n azokat a szellemi mÃ¼veleteket Ã©s konkrÃ©t
Ã©letgyakorlatokat, amellyel mintegy elÃµkÃ©szÃ-ti magÃ¡t az istenazonossÃ¡g Ã¡llapotÃ¡ra. TehÃ¡t nem
fog kÃ¶zelÃ-teni egy olyan Isten felÃ©, akitÃµl eltÃ¡volodott, hanem elÃµkÃ©szÃ-ti magÃ¡t arra, hogy a
mindig jelenlÃ©vÃµ Istennel azonossÃ¡gba lÃ©pjen. Ez Ã-gy mÃ©g mindig kÃ©nyes, ezÃ©rt mondjuk
Ãºgy inkÃ¡bb, hogy egysÃ©gbe lÃ©pjen. Az a folyamat, ami Isten felÃ© valÃ³ kÃ¶zeledÃ©snek tÃ¼nik,
az nem mÃ¡s, mint egy szemÃ©lyesen Ã©s tudatosan vÃ©gzett elÃµkÃ©szÃ-tÃµ mÃ¼velet, hogy az
ember vÃ©gre felismerhesse azt: â€œaki/ami mindig is volt, Ã©s aki/ami a vÃ©gsÃµ igazsÃ¡g Ã©s
valÃ³sÃ¡gâ€•.
Vagy itt van, egy mÃ¡sik pÃ©ldakÃ©nt a Sors Ura, a KÃ¼szÃ¶b &#336;re, a Nagy TanÃ-tÃ³mester,
asztrolÃ³giai nyelven a Szaturnusz, metafizikai Ã©rtelmezÃ©sben az egyetemes felelÃµssÃ©gtudat. Mint
ember fÃ¶lÃ¶tti, az embert meghatÃ¡rozÃ³, az Ã©letet alakÃ-tani kÃ©pes szemÃ©lytelen erÃµ csak Ãºgy
tud lenni, ha az ember kÃ¡ba, elmetafizikÃ¡tlanodott Ã©letet Ã©l, amelyben az esemÃ©nyek csak Ãºgy
Ã¡ramlanak felÃ©je valahonnanâ€¦
Ha tudja, hogy ha a â€œKÃ¼szÃ¶b &#336;reâ€•- princÃ-piumot integrÃ¡lja magÃ¡ban, Ã©ppen azÃ¡ltal is,
hogy konkrÃ©t Ã©letfeladatait felvÃ¡llalja, akkor nincs fÃ¶lÃ¶tte semmi olyan fÃ¶lÃ¶ttes hatalom, amely
letisztult szabad akarata ellen dolgozna, vagy aminek az lenne a szÃ³rakozÃ¡sa, hogy embereket kÃ-nozzon.
HatÃ¡rismeret, a hatÃ¡rok lÃ©nyegÃ©nek tudÃ¡sa Ã©s a hatÃ¡rokkal valÃ³ mÃ¼veletek - ez a kulcsszÃ³,
itt a SzaturnusznÃ¡l. Ha az ember, mondjuk, akinek a horoszkÃ³pjÃ¡ban Szaturnusszal kapcsolatos
problÃ©mÃ¡ja van, az mind a metafizikai irodalomban tÃ¡jÃ©kozÃ³dva, mind a szemÃ©lyes, konkrÃ©t,
hÃ©tkÃ¶znapi, tapasztalati Ã©lete Ã¡ltal adott lehetÃµsÃ©gekben tÃ¶rekednie kell arra, hogy a hatÃ¡rok
lÃ©nyegÃ©t, Ã©rtelmÃ©t, alakÃ-thatÃ³sÃ¡gÃ¡t, szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡t, illetve rugalmassÃ¡gÃ¡t megtanulja,
megÃ©rtse, elfogadja. Hogyan bÃ¡nik az idejÃ©vel, miben meddig mehet el, miben vÃ¡llal felelÃµssÃ©get
Ã©s miben nem stb.- szÃ³val arra lehet rÃ¡vezetni az Ã©rtelmezÃ©s sorÃ¡n, hogy a szaturnuszi
mÃ¼veletet, mint olyant megÃ©rtse Ã©s sajÃ¡t magÃ¡n, Ã©letÃ©ben alkalmazza. Ez sorslogosz. Mert
nemcsak a Szaturnuszt Ã©rti meg az ember, hanem a szaturnuszi megnyilvÃ¡nulÃ¡sokkal, tartalmakkalidÃµ, hatÃ¡rok, felelÃµssÃ©g- valÃ³ mÃ¼veleteket is elsajÃ¡tÃ-tja, megÃ©rti, hogy esetleg miÃ©rt
fontosabb tÃ¶bb figyelmet fordÃ-tania a csalÃ¡djÃ¡ra, mint a karrierjÃ©re Ã©s azt Ãºgy is teszi. TehÃ¡t
megÃ©rt a hatÃ¡rokon tÃºl, de a hatÃ¡rok Ã¡ltal, sokkal lÃ©nyegesebb szellemi Ã©s gyakorlati
kÃ©rdÃ©seket, amelyek megÃ©rtÃ©se lehetetlen lett volna a (szemÃ©lyes) hatÃ¡rkÃ©rdÃ©sek
figyelembe vÃ©tele nÃ©lkÃ¼l.
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SzÃ¡mos mÃ¡s problÃ©mÃ¡t fel lehetne hozni, ami mÃ©g mindig a megÃ©rtÃ©s ÃºtjÃ¡ban Ã¡ll, Ã¡llhat.
Mivel Ã¡ltalÃ¡ban a problÃ©ma azÃ©rt problÃ©ma, mert problematikus tÃ¡rgyÃ¡ban, tartalmÃ¡ban
ugyanakkor bonyolult is, itt is megvizsgÃ¡lhatÃ³ egy fajta bonyolÃ³dÃ¡si mozzanat. Nevezetesen az, hogy
nem is annyira a kimondottan metafizikai tudÃ¡sban van a hiba, pÃ©ldÃ¡ul egy metafizikusnÃ¡l, hanem
abban az egyoldalÃºsÃ¡gban, hogy sokszor kizÃ¡r Ã¡ltala nem-metafizikainak tekintett terÃ¼leteket.
PÃ©ldÃ¡ul, az biztos, hogy keservesen sok, szÃ¡raz, steril, lÃ©nyegtelen filozofÃ¡lÃ¡s Ã©s
pszichologizÃ¡lÃ¡s lefolyt az idÃµk folyamÃ¡n, Ã©s az ember az ilyenektÃµl tartÃ³zkodik. Ellenben azokat
az eredmÃ©nyeket figyelmen kÃ-vÃ¼l hagyni, amelyeket ezek vÃ©gÃ¼l is elÃ©rtek, arra a tÃ©vedÃ©sre
adnak lehetÃµsÃ©get, hogy az ember beszÃ¼kÃ-tett lÃ¡tÃ¡sÃº metafizikai haladÃ¡si irÃ¡nyvonalÃ¡n nem
fog lÃ©nyegÃ©ben tovÃ¡bb elÃ©rni, ahovÃ¡ elÃ©rkeznek azok, akiket kizÃ¡r. TermÃ©szetesen, csupÃ¡n
pszicholÃ³giÃ¡val, vagy filozÃ³fiÃ¡val nem lehet a szemÃ©lyes Ã©letet tengelybe hozni Ã©s megadni a
mindennapok sorslogoszÃ¡t. Ellenben, ha nem tudok olyan gondolkodÃ¡si lehetÃµsÃ©gekrÃµl, amelyeket a
metafizikailag Ã©rdemlegesebb filozÃ³fia feltÃ©rkÃ©pezett, vagy olyan pszicholÃ³giai jelensÃ©gekrÃµl,
folyamatokrÃ³l, amelyekben a pszicholÃ³gia jÃ¡rtas, akkor esetleg csak sÃ¡ntikÃ¡lva Ã-rok kÃ¶rÃ¼l valami
olyasmit, amit az emlÃ-tettek mÃ¡ra mÃ¡r kÃ¶nnyedÃ©n Ã©s elegÃ¡nsan kimondanak. Persze, mÃ©g
egyszer ismÃ©telem, hogy mindez nem jelenti azt, hogy akÃ¡r pszicholÃ³gia, akÃ¡r filozÃ³fia egy
Ã©letrendbeli szellemi alapot nyÃºjthatna, mint ahogy a teolÃ³gia, az egyÃ©b tudomÃ¡nyok sem. Erre csak
a metafizika kÃ©pes. A metafizika az, amelyben a tudÃ¡s, a gyakorlat, a lÃ©nyeg felismerÃ©se,
megnevezÃ©se Ã©s a szemÃ©lybe, az Ã©letbe valÃ³ bevitelÃ©nek a lehetÃµsÃ©ge egyÃ¼tt van, mint
egysÃ©ges egÃ©sz. A sorslogosz a metafizika kezÃ©ben van- gyorsan helyesbÃ-tve- az ember kezÃ©ben
van az a lehetÃµsÃ©g, hogy szemÃ©lyes Ã©letÃ©nek Ã©rtelmÃ©t, a sorslogoszt magÃ¡ba tudatosan
integrÃ¡lja. Ez a sorslogosz olyan, mint a Szaturnusz Ã©s az UrÃ¡nusz egyÃ¼tt, vagyis a sors Ã©s az
Ã©rtelem, de inkÃ¡bb mondjuk Ãºgy, hogy ez az Ã©rtelem, amely lÃ¡tja az egÃ©szet, a szemÃ©lyt, az
Ã©letet, a konstellÃ¡ciÃ³t, a lehetÃµsÃ©geket, a feladatokat, a problÃ©mÃ¡k feloldÃ¡si kulcsait.
Ez az Ã©rtelem megvan, mint egyetemes lÃ©tezÃ©si alap. Az, hogy ez nem hatja Ã¡t a mindennapjainkat,
az mÃ¡s kÃ©rdÃ©s. Az Ã¡thatÃ¡s megismerÃ©s Ã©s realizÃ¡ciÃ³ kÃ©rdÃ©se, de legelsÃµsorban
szemÃ©lyes elszÃ¡ntsÃ¡g kÃ©rdÃ©se. Egy olyan, ahhoz hasonlÃ³, vagy Ã©ppen ugyanazt az
elÃµkÃ©szÃ-tÃ©si mÃ¼veletet kell vÃ©grehajtsuk magunkon, mint az istenazonossÃ¡g esetÃ©ben, hogy a
sorslogosz lÃ©nyÃ¼nket, tudatunkat, tudÃ¡sunkat, lÃ¡tÃ¡sunkat, tetteinket, szavainkat Ã¡thassa. Ebben az
elÃµkÃ©szÃ-tÃ©si mÃ¼veletben tudatosan kitartva valÃ³sulhat csak meg, hogy egy-egy problÃ©mÃ¡val
kapcsolatosan sikerÃ¼l lÃ©nyegre talÃ¡lni. Ã•gy tÃ¡rul fel fokozatosan szÃ¡munkra az Ã©rtelem, mert az
Ã©rtelem megvalÃ³sulÃ¡s, bevÃ¡ltÃ¡s is, a dolgokat akkor Ã©rtem meg, ha realizÃ¡lom. SzemÃ©lyes
metafizikai feladat megtalÃ¡lni a metafizikÃ¡t, amelybe nÃ©lkÃ¼lÃ¶zhetetlenÃ¼l beletarozik a mindennapi,
konkrÃ©t, tapasztalati Ã©let is. Egyetemes lÃ©tezÃ©sbeli sÃºllyal bÃ-rÃ³ feladat ez.
Ahogy Hamvas Ã-rja: â€œâ€¦az embernek mÃ©g sohasem volt annyira szÃ¼ksÃ©ge az isteni Ã©rtelem
fÃ©nyÃ©nek segÃ-tsÃ©gÃ©re, mint most, amikor a dolgok megÃ©rtÃ©sÃ©t ÃºjbÃ³l Ã©s elÃ¶lrÃµl kell
kezdenie.â€• (A lÃ¡thatatlan tÃ¶rtÃ©net/ A VÃ-zÃ¶ntÃµ). Hogy mindebbÃµl mÃ©g mi kÃ¶vetkezik?
A tovÃ¡bbiakbanâ€¦-
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