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DÃ©nes MÃ¡ria
Mostanra mÃ¡r az agykutatÃ³k Ã¡ltal kimutatott tÃ©ny, hogy az emlÃ©keink, a
gondolataink, Ã©rzelmeink, nem csupÃ¡n megmaradnak az agyunkban, hanem az annak szerkezetÃ©t, az ott
talÃ¡lhatÃ³, egymÃ¡shoz kapcsolÃ³dÃ³, informÃ¡ciÃ³t Ã¡tadÃ³ Ã¡ramkÃ¶rÃ¶k csatlakozÃ¡sait
formÃ¡ljÃ¡k, befolyÃ¡soljÃ¡k, meghatÃ¡rozzÃ¡k. MinÃ©l tÃ¶bbet forgatunk a fejÃ¼nkben bizonyos
gondolatokat, minÃ©l tÃ¶bbszÃ¶r, vagy minÃ©l intenzÃ-vebben Ã©lÃ¼nk Ã¡t egy Ã©rzelmet,
Ã©lmÃ©nyt, annÃ¡l kÃ¶nnyebben elÃµhozÃ³dik, asszociÃ¡lÃ³dik kÃ©sÃµbb is, de akkor mÃ¡r
Ã¶nkÃ©ntelenÃ¼l, kevÃ©sbÃ© akaratlagosan. Mindez azÃ©rt, mert idÃµkÃ¶zben bejÃ¡ratÃ³dnak Ã©s
megerÃµsÃ¶dnek az adott Ã©rzelemmel, gondolati, kÃ©pzeleti kapcsolatokkal Ã¶sszefÃ¼ggÃµ, azokat
biztosÃ-tÃ³, agyi pÃ¡lyÃ¡k. A kÃ©sÃµbbiekben, amennyiben valami, akÃ¡r parÃ¡nyi rÃ©szlet is
emlÃ©kezetet ezen minta valamely elemÃ©re, azonnal beindul a mÃ¡r rÃ©gebben bevÃ©sÃµdÃ¶tt tudati,
lelki, Ã©rzelmi tartalom, aktivÃ¡lÃ³dik az egÃ©sz rÃ©gebbi tartalom, mÃ©g akkor is ha ezen tartalom nem
minden eleme jut el azonnal az Ã©ber tudat szfÃ©rÃ¡jÃ¡ba, mÃ©g akkor is a lÃ©nyeges elemek, tartalmak,
reakciÃ³k beindulnak. Tudott dolog, ha valakit intenzÃ-v sokkhatÃ¡s Ã©rt pÃ©ldÃ¡ul, az Ãµ szervezete
(agya) riadÃ³t fog fÃºjni a kÃ©sÃµbbiekben akkor is, ha sokkal kisebb hasonlÃ³ inger Ã©ri
Ã©rzÃ©kszerveit, Ã¡ltalÃ¡ban a szervezetÃ©t. Ez a bevÃ©sÃµdÃ¶tt testi, agyszerkezeti memÃ³ria Ã¡ltal
lehetsÃ©ges. Az ilyenfajta memÃ³riÃ¡nak fontos szerepe van egyÃ©bkÃ©nt, mert e nÃ©lkÃ¼l mindent
Ãºjra Ã©s elÃ¶lrÃµl kellene tanuljunk, ami nem csupÃ¡n a fejlÃµdÃ©sre nem adna lehetÃµsÃ©get, hanem
az Ã©letÃ¼nket lehetetlenÃ-tenÃ© el. Viszont Ã©ppen ezen eredetileg pozitÃ-v Ã©rtelmet biztosÃ-tÃ³
tulajdonsÃ¡ga kÃ¶vetkeztÃ©ben, aki negatÃ-v gondolati, Ã©rzelmi mintÃ¡kra van beÃ¡llÃ-tÃ³dva, az,
anÃ©lkÃ¼l, hogy tudatÃ¡ban lenne, Ã¶nkÃ©ntelenÃ¼l Ã©s szÃ¡mÃ¡ra teljesen termÃ©szetes mÃ³don,
Ã©szrevÃ©tlenÃ¼l Ã¡ll rÃ¡ ezekre a mÃ¡r kiformÃ¡lÃ³dott gondolati, Ã©rzelmi "sztrÃ¡dÃ¡kra". Aki
hajlamos a pesszimizmusra, a borÃºs, elkeseredett gondolatokra, kÃ©pzeleti tevÃ©kenysÃ©gre bizonyos
Ã©letjelensÃ©gekkel, szemÃ©lyekkel szemben, annak az embernek tÃ¶bbnyire, mÃ¡r szÃ¼letÃ©sÃ©tÃµl
fogva ilyen negatÃ-v kÃ¶ttetÃ©sekkel "behuzalozott" agyi tevÃ©kenysÃ©ge van. A szÃ¼letÃ©si
horoszkÃ³pban ennek jellegÃ©t a negatÃ-v fÃ©nyszÃ¶gek, a SÃ¡rkÃ¡nyfarok, valamint a Lilith helyzete
mutatja meg.
Napjainkban tehÃ¡t mÃ¡r kimutatott tÃ©ny, hogy lÃ¡thatatlan lelki, szellemi tevÃ©kenysÃ©gÃ¼nk
kÃ¶zvetlenÃ¼l befolyÃ¡solja fizikai testÃ¼nk, egÃ©szsÃ©gÃ¼nk, sÃµt agyunk szerkezetÃ©t, az elÃµbbi
leÃ-rÃ¡st ennek illusztrÃ¡lÃ¡sakÃ©nt hoztam fel. Viszont, hogy miÃ©rt Ã©ppen az adott, egyÃ©ni,
egymÃ¡stÃ³l eltÃ©rÃµ kezdeti adottsÃ¡gokkal szÃ¼lettÃ¼nk, Ãºgy negatÃ-v, mint pozitÃ-v irÃ¡nyban, s
ez mitÃµl fÃ¼gg, arra a jelenlegi orvostudomÃ¡ny mÃ©g nem talÃ¡lta meg a vÃ¡laszokat, a tudÃ³sok a
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termÃ©szet szeszÃ©lyÃ©nek nevezik egyelÃµre ezeket. MiÃ©rt van, hogy egyes embereknek mÃ¡r
kezdettÃµl fogva jobban megy, mÃ-g mÃ¡soknak nehezebben, vagy, hogy egyes emberek optimistÃ¡bb
termÃ©szetÃ¼ek, bizakodÃ³bbak, mÃ-g mÃ¡sok ennek Ã©ppen ellentÃ©tjei? Ez a kÃ©rdÃ©s
megvÃ¡laszolatlan termÃ©szettudomÃ¡nyos ismereteink szerint, legalÃ¡bbis. Erre az egyik lehetsÃ©ges
vÃ¡laszt a reinkarnÃ¡ciÃ³ elmÃ©lete adja, adta eddig. Az asztrolÃ³gia segÃ-tsÃ©gÃ©vel, a szÃ¼letÃ©si
motÃ-vumok ismÃ©tlÃµdÃ©sÃ©nek kimutathatÃ³sÃ¡ga, valamint az anya aktuÃ¡lis Ã©lethelyzete,
ahogyan azt megÃ©lte, mindennek a gyermeke horoszkÃ³pjÃ¡ban megmutatkozÃ³ motÃ-vumok alapjÃ¡n
jÃ³l lÃ¡thatÃ³, hogy nem csupÃ¡n biolÃ³giai Ã¶rÃ¶klÃµdÃ©s lÃ©tezik, hanem spirituÃ¡lis
Ã¶rÃ¶klÃµdÃ©s is a csalÃ¡di Ã¡gon, mÃ©g akkor is, ha ez egyÃ¡ltalÃ¡n nem annyira kÃ¶ztudott, mint a
reinkarnÃ¡ciÃ³ elmÃ©lete, s ezen felismerÃ©st elsÃµsorban a tÃ¡rsasÃ¡gunk (EHBBT) asztrolÃ³gusai
hasznÃ¡ljÃ¡k. A huzamos szellemi, lelki Ã¡tÃ©lÃ©sek, Ã¡ltalÃ¡nos tÃ¶rekvÃ©sek nem maradnak meg
Ã¶nmagukban, hanem kihatÃ¡ssal vannak egÃ©szsÃ©gÃ¼nkre, amint lÃ¡ttuk, sÃµt, Ã©lethelyzeteinkre,
gyermekeink sorsÃ¡ra is.
Nem csupÃ¡n az Ã©letÃ¼nk sorÃ¡n legtÃ¶bbet vagy legintenzÃ-vebben Ã¡tÃ©lt kÃ©pzeteink
hatÃ¡rozzÃ¡k meg tehÃ¡t az Ã©letÃ¼nk minÃµsÃ©gÃ©t, hanem lÃ©tezik egy ezt megelÃµzÃµ finom
szellemi memÃ³ria az aurÃ¡nkban, ami Ã¡ltal az anyÃ¡ink, nagyanyÃ¡ink (dÃ©dnagyanyÃ¡nkâ€¦) megÃ©lt
lelki tartalmak elraktÃ¡rozÃ³dnak, sÃµt, ezen tÃºlmenÃµen, gyermekszÃ¼letÃ©skor tovÃ¡bb is adÃ³dnak az
utÃ³doknak, akÃ¡rcsak a fizikai szinten Ã¡tadott gÃ©nstruktÃºra. A spirituÃ¡lis Ã¶rÃ¶klÃµdÃ©s
segÃ-tsÃ©gÃ©vel a lelki, szellemi Ã©let befolyÃ¡sÃ¡t lehet nyomon kÃ¶vetni, az egyÃ©ni
sorshelyzetÃ¼nkÃ¶n tÃºl, az utÃ³dok szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pjÃ¡ban, s ha feloldatlan marad, akkor
negatÃ-v sorsesemÃ©nyeiben is. HiÃ¡ba kerÃ¼l az egyÃ©n mÃ¡s konjunktÃºrÃ¡ba, korba, mÃ¡s partnerrel
kapcsolatba, mint az Ãµ elÃµdei, mert sokszor szÃ¡mÃ¡ra Ã©szrevÃ©tlenÃ¼l, Ã¶nkÃ©ntelenÃ¼l,
ugyanazon reakciÃ³kat adja az Ã©letre, szemÃ©lyekre, helyzetekre, mint amilyeneket adott, mint amilyen
gondolatokkal, Ã©rzelmekkel, vÃ¡gyakkal viszonyult az Ã‰desanyja, Nagyanyja, Ãœk-nagyanyja stb..,
(egÃ©szen a hetedik generÃ¡ciÃ³ig vissza lehet menni akÃ¡r). Mindehhez mÃ©g hozzÃ¡ kapcsolÃ³dik az,
amirÃµl ebben az ismertetÃµ tanulmÃ¡nyban nem volt szÃ³, a mÃ¡gia, a teremtÃ©s tÃ¶rvÃ©nye
kÃ¶vetkeztÃ©ben fellÃ©pÃµ Ã©lethelyzetek. Mivel lÃ©tezik a mÃ¡gia (a teremtÃ©s) tÃ¶rvÃ©nye, s
mindannyian teremtÃµ lÃ©nyek vagyunk 21 Ã©ves korunktÃ³l kezdve. A teremtÃ©s tÃ¶rvÃ©nye
Ã©rtelmÃ©ben minden 21. Ã©letÃ©vÃ©t betÃ¶ltÃ¶tt felnÃµtt valÃ³jÃ¡ban TeremtÃµ, aktÃ-v
rÃ©sztvevÃµ az Egyetemes TeremtÃ©sben az Ãµ kÃ©pzeltÃ©n keresztÃ¼l. A rejtett Ã¡tÃ¶rÃ¶kÃ¶lt
programjaink nem csupÃ¡n az adott reakciÃ³inkat befolyÃ¡soljÃ¡k, hanem befolyÃ¡soljÃ¡k az
Ã©letkÃ©pzeletÃ¼nket. Az Ã©letkÃ©pzeletÃ¼nk az, amellyel a lehetÃµsÃ©geinket, az
Ã©letkÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeinket rejtett mÃ³don Ã¶sszehozzuk, vagy azokat Ã©ppen szÃ©tbontjuk, s amely a
magunk szÃ¡mÃ¡ra sem kellÃµkÃ©ppen felÃ¼lvizsgÃ¡lt vÃ¡gyainkkal, fÃ©lelmeinkkel, tudatos, illetve
fÃ©ltudatos meggyÃµzÃµdÃ©seinkkel szoros kapcsolatban Ã¡ll, nem csupÃ¡n a naponta felvÃ¡llalt Ã©s
tudatosÃ-tott tÃ¶rekvÃ©seinkkel. TÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt ezÃ©rt is van az, hogy valamit tudatosan nem
imaginÃ¡lunk, valamire tudatosan nem tÃ¶rekszÃ¼nk, mÃ©gis bekÃ¶vetkezik az Ã©letÃ¼nkben. EzÃ©rt
fontos a befele figyelÃ©si kÃ©pessÃ©g elsajÃ¡tÃ-tÃ¡sa mellett, a szellemi Ã¶rÃ¶ksÃ©gÃ¼nkbÃµl
kiolvashatÃ³ Ã¶nkÃ©ntelen hajlamainkkal szembe nÃ©zni, mert Ã-gy szÃ¡mot vethetÃ¼nk azzal, hogy
milyen fÃ©lelmek, kicsinyessÃ©gek, halogatÃ¡sok, negatÃ-v kÃ©pzetek, vagyis spirituÃ¡lis
kiegyenlÃ-tetlensÃ©gek vannak bennÃ¼nk, s amelyek egyrÃ©szt a lÃ¡thatatlanbÃ³l motivÃ¡lnak,
mÃ¡srÃ©szt Ã©letkÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeink, Ã©lethelyzeteink teremtÃ©sben is rÃ©szt vesznek.
A spirituÃ¡lis Ã¶rÃ¶klÃµdÃ©srÃµl mÃ©g annyit tudni kell, hogy megfigyelÃ©seink szerint nagyobb
szÃ¡zalÃ©kban anyai Ã¡gon tÃ¶rtÃ©nik. A nÃµ az, aki a lÃ©t folytonossÃ¡gÃ¡nak fennmaradÃ¡sÃ¡t
lÃ©nyÃ©vel biztosÃ-tja a fÃ©rfivel egyÃ¼tt, bÃ¡r az utÃ³bbi mÃ¡skÃ©nt. JÃ³ esetben a fÃ©rfi
spirituÃ¡lis fÃ©nyÃ©vel megvilÃ¡gÃ-tja, oldja, felszabadÃ-tja, mind az Ã¶nmagÃ¡ban, mind a nÃµben
levÃµ tudatos, vagy tudatalatti diszharmonikus vonÃ¡sokat, beidegzÃµdÃ©seket. TehÃ¡t a szÃ¼letendÃµ
gyermek szellemi, lelki struktÃºrÃ¡jÃ¡t Ã©s egÃ©szsÃ©gÃ©t kÃ¶zvetve az anya szemÃ©lyÃ©n
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keresztÃ¼l, a pÃ¡rkapcsolat Ã¡ltal folyÃ¡solya be. Ezen kÃ-vÃ¼l, a fÃ©rfi hozzÃ¡jÃ¡rulÃ¡sa inkÃ¡bb egyes
felszÃ-ni jegyekbe, felszÃ-ni, biolÃ³giai tulajdonsÃ¡gokban nyilvÃ¡nul meg, nem a mÃ©lyebb, tartÃ³sabb,
meghatÃ¡rozÃ³bb struktÃºrÃ¡kban. Nem vÃ©letlenÃ¼l a nÃµi petesejt mÃ©rhetetlenÃ¼l nagyobb, s
ezÃ¡ltal lÃ©nyegesen tÃ¶bb informÃ¡ciÃ³t hordoz, mint az Ãµt megtermÃ©kenyÃ-tÃµ, mÃ¼kÃ¶dÃ©sbe
hozÃ³ fÃ©rfi hÃ-mivarsejt. SÃµt az a petesejt, amibÃµl Ã©n szÃ¼lettem, az valÃ³jÃ¡ban az Ã©n
nagyanyÃ¡m szervezetÃ©ben mÃ¡r kialakult, az Ã©n Ã©desanyÃ¡m magzatkorÃ¡ban, ugyanis a nÃµknek
teljes petesejt kÃ©szletÃ¼k mÃ¡r szÃ¼letÃ©sÃ¼kkor megvan, az Ã©letÃ¼k folyamÃ¡n tÃ¶bb Ãºj petesejt
nem keletkezik, hanem a mÃ¡r meglevÃµk Ã©rnek be, vÃ¡lnak ki. Vagyis azt a petesejtet, amelybÃµl
lÃ©trejÃ¶tt az Ã©n fizikai testem, bizonyÃ-tottan befolyÃ¡soltÃ¡k a nagyanyÃ¡m Ã©rzelmei, gondolatai,
egÃ©sz lelki-szellemi vilÃ¡ga beleitatÃ³dva ebbe a biolÃ³giai struktÃºrÃ¡ba, hozzÃ¡ tapadva finom
szinteken, amely petesejtbÃµl Ã©n szÃ¼lettem, amelyen, termÃ©szetesen mÃ³dosÃ-tott az Ã©n anyÃ¡m is.
MÃ-g a hÃ-m ivarsejtek folyamatosan, hÃ³naprÃ³l, hÃ³napra cserÃ©lÃµdnek, vagyis nem tudnak annyira
mÃ©ly informÃ¡ciÃ³k megszilÃ¡rdulni bennÃ¼k, vagy szellemi szinten hozzÃ¡juk kapcsolÃ³dni. A
mÃ©lyen fekvÃµ meghatÃ¡rozottsÃ¡gok tehÃ¡t, vagyis a szÃ¼letendÃµ gyermekhoroszkÃ³pjÃ¡nak
alapszÃ-nezete a nÃµtÃµl (az anyÃ¡tÃ³l, nagyanyÃ¡tÃ³l,â€¦) fÃ¼gg. A nÃµ az, aki az Ã©let
tovÃ¡bbadÃ¡sÃ¡ban mÃ©rhetetlenÃ¼l nagyobb rÃ©szt vÃ¡llal, a fÃ©rfi pedig elsÃµsorban az egyedi
jelleget viszi mindebbe bele, valamint az Ã¡tvilÃ¡gÃ-tÃ³, mÃ³dosÃ-tÃ³ szerepÃ©t tÃ¶lti be a tudatos
nevelÃ©s Ã¡ltal (legalÃ¡bbis ezt kellene tegye), de nem szabad figyelmen kÃ-vÃ¼l hagynunk a konkrÃ©t
megtermÃ©kenyÃ-tÃµ, teremtÃ©s beindÃ-tÃ³ (kontakt) kulcsszerepÃ©t sem.
SzemÃ©ly szerint nem tagadom a reinkarnÃ¡ciÃ³ lehetÃµsÃ©gÃ©t, tanÃ¡t, de az a tapasztalatom: Ãºgy a
szemÃ©lyes felelÃµssÃ©g vÃ¡llalÃ¡s szempontjÃ¡bÃ³l, mint a megÃ©rtÃ©si lehetÃµsÃ©gek
szempontjÃ¡bÃ³l az Ã¶rÃ¶kletes programokban, motÃ-vumokban valÃ³ gondolkozÃ¡s sokkal
elÃµrevivÃµbb, vilÃ¡gosabban Ã©rthetÃµ, szemÃ©lyesebb, jobban kÃ¶vethetÃµ tÃ©nyfeltÃ¡rÃ¡sokat
biztosÃ-t. A reinkarnÃ¡ciÃ³ban valÃ³ gondolkozÃ¡s egyrÃ©szt a legtÃ¶bbszÃ¶r egy szÃ¼k, a lineÃ¡ris
fÃ¶ldi logikÃ¡ra jellemzÃµ, idÃµalagÃºtba tereli az embert finoman, figyelmÃ©t elvonva a spirituÃ¡lis,
szellemi felelÃµssÃ©gvÃ¡llalÃ¡s lehetÃµsÃ©gÃ©tÃµl. PÃ©ldÃ¡ul, megsÃ©rtettem XY.-t a mÃºlt
Ã©letemben, amelynek hatÃ¡sakÃ©nt ebben az Ã©letemben el kell viselnem az Ãµ sÃ©rtÃ©seit,
megalÃ¡zÃ¡sait, ilyen Ã©s ehhez hasonlÃ³ kÃ¶vetkeztetÃ©sek, Ã©rtelmezÃ©sek szintjÃ©n Ã¡llva meg az
egÃ©sz feltÃ¡rÃ¡s, valamint az olyan jellegÃ¼ mÃºlt Ã©letbeli szerepkÃ¶rÃ¶k keresÃ©sÃ©ben merÃ¼lve
ki, amelyek a jelenlegi spirituÃ¡lis egonkat legyezgetik, duzzasztjÃ¡k fÃ¶lÃ¶sleges fantazmÃ¡kkal. Nem egy
embert lÃ¡ttam mÃ¡r ezeknek kÃ¡bulatÃ¡ban hamis Ã©nkÃ©ppel Ã©lni. RÃ¡adÃ¡sul az esetek nagy
rÃ©szÃ©ben megbÃ-zhatatlan mind a reinkarnÃ¡ciÃ³s Ã©lmÃ©ny (lÃ¡sd PrÃ¡nanÃ¡di,), mind pedig az
Ã©lmÃ©ny Ã©rtelmezÃ©se. A reinkarnÃ¡ciÃ³s Ã©lmÃ©nyek Ã©rtelmezÃ©se az esetek
tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben, mÃ©g az Ã¡tlagos pszicholÃ³giai feltÃ¡rÃ¡s mÃ©lysÃ©gÃ©t sem Ã©rik el, nemhogy
egyetemesebb lÃ¡tÃ¡sra, ezÃ¡ltal igazi sorsÃ¡tvilÃ¡gÃ-tÃ¡sra lehessen jutni Ã¡ltala. A legtÃ¶bbszÃ¶r a
kÃ©nyelmes kÃ¡basÃ¡got, szellemi naivitÃ¡st szolgÃ¡ljÃ¡k az ilyen megkÃ¶zelÃ-tÃ©sek. LegalÃ¡bb
annyira fontos egy ilyen Ã©lmÃ©ny helyes Ã©rtelmezÃ©se, mint maga az Ã©lmÃ©ny. Az egyik
barÃ¡tomnak rendszeresen vannak hiteles reinkarnÃ¡ciÃ³s Ã©lmÃ©nyei spontÃ¡n mÃ³don, amelyekkel
viszont egÃ©szÃ©be vÃ©ve nem sokra megy. SzemÃ©lyes, spirituÃ¡lis fejlÃµdÃ©se, tÃ¡gulÃ¡sa nem
olyan mÃ©rtÃ©kÃ¼, mint ahogy azt hinnÃ©nk, mint ahogy azt elvÃ¡rnÃ¡nk egy ilyen kÃ¼lÃ¶nleges, nem
mindennapi adottsÃ¡gokkal, spirituÃ¡lis bejÃ¡ratokkal rendelkezÃµ embertÃµl. JÃ³magam Ã©lmÃ©nyei
messzemenÃµen sekÃ©lyesek hozza kÃ©pest. SzemÃ©ly szerint, voltam ugyan PrÃ¡nanadi mÃºltÃ©letbe
valÃ³ visszavezetÃ©s alanya, de nekem, aki elÃ©g sokszor naplÃ³zom (spirituÃ¡lis naplÃ³), semmi
ÃºjdonsÃ¡ggal nem szolgÃ¡lt az egÃ©sz. CsupÃ¡n a nappali racionÃ¡lis Ã©nem alatt, kÃ¶zvetlenÃ¼l
meghÃºzÃ³dÃ³ vÃ¡gyaim letÃ¼krÃ¶zÃµdÃ©se, esemÃ©nyekbe vetÃ-tÃ©se tÃ¶rtÃ©nt meg, vagyis azt
lÃ¡ttam mÃºlt Ã©leteimben a visszavezetÃ©s alatt, amire akkoriban( mÃ¡rmint a "visszavezetÃ©s"
idÃµszakÃ¡ban) nagyon vÃ¡gytam. Nem beszÃ©lve arrÃ³l, hogy mindezen fÃ©ltudatos
kÃ-vÃ¡nsÃ¡gÃ¶sszessÃ©gnek a spirituÃ¡lis Ã©rtelmezÃ©se meg sem tÃ¶rtÃ©nt. VÃ©gÃ¼l jÃ³magam
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tettem meg mindezt, a visszavezetÃµ mestertÃµl semmi Ã©rtelmezÃ©st nem kapva arra vonatkozÃ³an, hogy
mit is jelent az egÃ©sz a jelenlegi viszonylataimban. TermÃ©szetesen mindezÃ©rt messze nem neheztelek
senkire, csak azÃ©rt Ã-rtam le, hogy ne vÃ¡rjunk "eget rengetÃµ feltÃ¡rÃ¡sokat" az ilyen
visszavezetÃ©sektÃµl, s ne Ã¡mÃ-tsuk magunkat velÃ¼k.
A lÃ©nyeg, hogy mind a reinkarnÃ¡ciÃ³, mind pedig a spirituÃ¡lis Ã¶rÃ¶kletes programok a szemÃ©lyes
sors, a minÃ©l tÃ¶kÃ©letesebb szellemi Ã©s gyakorlati kiegyenlÃ-tÃµdÃ©si Ã©letfeladataink feltÃ¡rÃ¡sa
szolgÃ¡latÃ¡ba Ã¡llÃ-tva tÃ¶ltheti be igazi szellemi szerepÃ©t. EgyÃ©bkÃ©nt megmarad az esztÃ©tikai,
az elmÃ©leti megismerÃ©s szÃ-nvonalÃ¡n, amely vÃ©gsÃµ soron jobb esetben semmi lÃ©nyegeset nem
jelent, rosszabb esetben Ã¶sszezavar, Ã¡mÃ-t. Ilyen szempontbÃ³l a csalÃ¡di spirituÃ¡lis Ã¶rÃ¶ksÃ©gÃ¼nk
felÃ¼lvizsgÃ¡lÃ¡sa, Ã©rtelmezÃ©se sokkal konkrÃ©tabb, pontosabb, ellenÃµrizhetÃµbb informÃ¡ciÃ³kat
ad, mivel a fÃ©lremagyarÃ¡zÃ¡sok, fÃ©lreÃ©rtelmezÃ©sek, homÃ¡lyok, felszÃ-nessÃ©gek
lehetÃµsÃ©gÃ©t nagymÃ©rtÃ©kben kizÃ¡rja. Az elÃµdeink krÃ³nikus betegsÃ©gei, Ã©lethelyzetei,
csalÃ¡di tÃ¶rtÃ©netei Ã¶sszevetve az Ãµk horoszkÃ³pjukkal, valamint az elÃµdÃ¶k szÃ¼letÃ©si
horoszkÃ³pjÃ¡ban Ã©s a sajÃ¡t horoszkÃ³punkban talÃ¡lhatÃ³ ismÃ©tlÃµdÃµ motÃ-vumok Ãºgy szellemi
szinten, mint a konkrÃ©tumok szintjÃ©n, kÃ©zzel foghatÃ³vÃ¡ teszik a mi aurÃ¡nkba kÃ³dolt spirituÃ¡lis
mintÃ¡kat, programokat. Szemben a reinkarnÃ¡ciÃ³jukat kutatÃ³ szemÃ©lyekkel, akik nagy rÃ©sze Ã©ppen
az aktuÃ¡lis sorsprogramja szempontjÃ¡bÃ³l fontos elemeket hagyja ki, sokszor megmaradva a
kÃ¼lsÃµsÃ©gek, az Ã©rdekessÃ©gek szÃ-nvonalÃ¡n, hogy: "Ã©n kirÃ¡lylÃ¡ny voltam, Ã©n szerzetes
voltam, csillag voltam, spanyol voltam stbâ€¦" Azt, hogy ebbÃµl mi kÃ¶vetkezik, s mit szÃºrtam el az adott
reinkarnÃ¡ciÃ³mban, amiÃ©rt az egyetemes tudatot, a megszilÃ¡rdult szellemi lÃ¡tÃ¡st, a tiszta szeretet,
valamint az abbÃ³l kÃ¶vetkezÃµ szemÃ©lyes realizÃ¡ciÃ³t, a zavarmentes kiegyenlÃ-tÃµdÃ©si
kÃ©pessÃ©get nem tudtam megvalÃ³sÃ-tani, az valahogy kimarad az egÃ©sz mesÃ©bÃµl, vagy amint
mÃ¡r Ã-rtam, igen sekÃ©lyesen, a pszicholÃ³giai feltÃ¡rÃ¡s szÃ-nvonalÃ¡t sem elÃ©rve van jelen.
Mindannyian az IstentÃµl (AbszolutumbÃ³l, Ã–rÃ¶kkÃ¶n Ã‰lÃµbÃµl, AtmantÃ³l) jÃ¶vÃ¼nk, vÃ¡lunk
individuÃ¡lis szemÃ©lyekkÃ©, ezen az egysÃ©gbontÃ¡son alapulÃ³ Ã©letlÃ©trehozÃ¡st, teremtÃ©st a
nÃµ (a Yin) vÃ©gezve el a lÃ©tezÃ©sben. A NÃµ, a Yin a nagy egyetemes egysÃ©gbontÃ³, valamint
egysÃ©g lÃ©trehozÃ³, egysÃ©gbe visszakapcsolÃ³ is egyben. Tudott, hogy a szeretet az, ami az egysÃ©gbe
leginkÃ¡bb visszavisz, visszakapcsol minket. A NÃµ kÃ©pzeletÃ©n Ã©s lelkivilÃ¡gÃ¡n keresztÃ¼l s
vÃ©gÃ¼l a testÃ©n keresztÃ¼l tÃ¶rtÃ©nik meg az Ã‰letteremtÃ©s.
Nos, az anya lelki vilÃ¡ga a foganÃ¡st megelÃµzÃµ idÃµszakban, meg az Ã¡llapotossÃ¡g alatt, ugyanakkor a
latens Ã©s nem lÃ¡thatÃ³, a nagyanyÃ¡ktÃ³l elindult (de mÃ©g fel nem oldott) programok
vÃ©gÃ©rvÃ©nyesen rÃ¡nyomjÃ¡k a bÃ©lyegÃ¼ket a szÃ¼letendÃµ gyermek termÃ©szetÃ©re,
mondhatni belÃµlÃ¼k szÃ¶vÃµdik a gyermek finom sorsprogramja (megvÃ¡ltÃ¡si programja,
kiegyenlÃ-tÃµdÃ©si lehetÃµsÃ©gei, feladatai), szÃ¼letÃ©si kÃ©plete. A horoszkÃ³p azt tÃ¼krÃ¶zi a
leginkÃ¡bb, hogy milyen sorserÃµkkel mÃ¼kÃ¶dÃ¶tt egyÃ¼tt harmonikusan az anya a szÃ¼letÃ©st
megelÃµzÃµ idÃµszakban, s melyekkel szemben voltak ellenÃ¡llÃ¡sai, mivel viaskodott, s mi az, amit nem
Ã©rtett, illetve fÃ©lre Ã©rtett. Ehhez mÃ©g hozzÃ¡kapcsolÃ³dnak a nagyanyÃ¡tÃ³l (sÃµt mÃ©g
korÃ¡bbrÃ³l) szÃ¡rmazÃ³ karmikus csÃ-rÃ¡k, programok, amelyek sokszor mÃ©g csak nem is tudnak
tudatosodni az anyÃ¡ban, nemhogy feloldÃ¡st, meghaladÃ¡st nyerni. A szemÃ©lyi sorskÃ©pletek alapjÃ¡n
megfigyelhetÃµ sok esetben, hogy ezek a programok kihagyhatnak egy generÃ¡ciÃ³t, latensen maradva
mondjuk az anyÃ¡nÃ¡l, a kÃ¶vetkezÃµnÃ©l, az unokÃ¡nÃ¡l aztÃ¡n viszont, annÃ¡l egyÃ©rtelmÃ¼bben
jelenve meg. A biolÃ³gusok is ismerik ezt a jelensÃ©get. A lÃ©nyeg mindebbÃµl megjegyezni, hogy a
gyermekfoganÃ¡s, kihordÃ¡s Ã©s megszÃ¼lÃ©s nem csupÃ¡n egy termÃ©szeti automatizmus, ahol a
testÃ¼nket Ã¶rÃ¶kÃ¶ljÃ¼k Ã©s egyes felszÃ-nesebb hajlamainkat a szÃ¼leinktÃµl, illetve ahol csupÃ¡n a
gyermekÃ¼nk kÃ¼lsÃµ jellemvonÃ¡sait, s egyes hasonlÃ³sÃ¡guknÃ¡l fogva, kÃ¶nnyen felismerhetÃµ
karaktervonÃ¡sait adjuk Ã¡t mi, nÃµk, hanem a gyermekfoganÃ¡s, kihordÃ¡s, szÃ¼lÃ©s a nÃµnek a
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teremtÃ©sben valÃ³ rÃ©szvÃ©telÃ©nek egy kÃ©zzelfoghatÃ³ aktusa, amelyben egÃ©sz lÃ©nyÃ©vel, el
egÃ©szen a fizikai testÃ©n keresztÃ¼l tÃ¶rtÃ©nÃµ teremtÃ©sig, a lÃ©t minden szintjÃ©n aktÃ-van
rÃ©szt vesz mÃ©g akkor is, ha ez a nappali, pragmatikus Ã©bersÃ©ge, tudata szÃ¡mÃ¡ra ez nem
nyilvÃ¡nvalÃ³, ennek Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sei nem feltÃ¡rtak. A gyermek a teremtÃ©snek az a helye a lÃ©tben,
ahovÃ¡ (amelyen keresztÃ¼l), a nÃµ kitÃ¶rÃ¶lhetetlenÃ¼l rÃ¡nyomja a maga bÃ©lyegÃ©t, egÃ©sz
szellemi, lelkivilÃ¡gÃ¡t, nem csupÃ¡n biolÃ³giai testÃ©nek anyagait szÃµve, adva bele az Ãºj Ã©let
lÃ©trejÃ¶ttÃ©be, annak minden magassÃ¡gÃ¡val Ã©s mÃ©lysÃ©gÃ©vel, felelÃµssÃ©gÃ©vel egyÃ¼tt.
EzÃ©rt nekÃ¼nk, nÃµknek a gyermekÃ¡ldÃ¡s szempontjÃ¡bÃ³l nem csupÃ¡n gyakorlati, a
gondoskodÃ¡ssal kapcsolatos felelÃµssÃ©gtudatunk kell legyen, hanem elsÃµsorban spirituÃ¡lis
felelÃµssÃ©gtudatunk, mivel nem mindegy az, hogy milyen alapkÃ©sztetÃ©sekkel rendelkezÃµ
gyermekeket hozunk a vilÃ¡gra, valamint az sem, hogy mennyire tudjuk meghaladni a magunkba hordozott
negatÃ-v sorscsÃ-rÃ¡kat, nem csupÃ¡n a sajÃ¡t sorsunk szempontjÃ¡bÃ³l.
MinÃ©l kiegyensÃºlyozottabbak, bÃ©kÃ©sebbek, Ã¶sszeszedettebbek Ã©s spirituÃ¡lis szempontbÃ³l
Ã©berebbek, szeretettel telibbek tudunk lenni, annÃ¡l jobb horoszkÃ³ppal rendelkezÃµ, egÃ©szsÃ©ges
gyermeket hozunk a vilÃ¡gra.
NyilvÃ¡n odafigyelÃ©ssel Ã©s tudatos tÃ¶rekvÃ©ssel Ã¡talakÃ-thatÃ³k, feloldhatÃ³k a negatÃ-v mintÃ¡k,
s nem kell tÃµlÃ¼k egÃ©sz Ã©letÃ¼nkben manipulÃ¡lva lenni, sÃµt ez jelenti a szemÃ©lyes fejlÃµdÃ©st,
azonban meg kell jegyezni, hogy a nÃµ, az anya (nagyanya, dÃ©dnagyanya, Ã¼knagyanyaâ€¦) hatÃ¡rozza
meg vÃ©gsÃµ soron, milyen alapkÃ©plete lesz a szÃ¼letendÃµ gyermeknek. EzÃ©rt fontos az
Ã©bersÃ©g, de legalÃ¡bb a pozitÃ-v beÃ¡llÃ-tottsÃ¡g a nÃµk esetÃ©ben. PÃ©ldÃ¡ul egy negatÃ-v
Marssal szÃ¼letett gyermek horoszkÃ³pja azt mutatja, hogy az anyukÃ¡nak fontos problÃ©mÃ¡t okozott a
bÃ¡tor, egyenes kiÃ¡llÃ¡s, a nyersenergia-beleadÃ¡s valamilyen Ã©letterÃ¼leten a tizenkettÃµ kÃ¶zÃ¼l,
ezÃ©rt a gyermek vagy energia szegÃ©ny (pl. kimutatottan vÃ©rszegÃ©ny), visszahÃºzÃ³dÃ³,
gyÃ¡vasÃ¡gra utalÃ³ mÃ³don reagÃ¡l Ã¶sztÃ¶nÃ¶sen a kihÃ-vÃ¡sokra, az Ã©let provokÃ¡ciÃ³ira,
fÃµkÃ©nt a szÃ³ban forgÃ³ terÃ¼leten, vagy a polaritÃ¡s tÃ¶rvÃ©nyÃ©nek megfelelÃµen Ã©ppen
durvÃ¡n, meggondolatlanul Ã©s igen agresszÃ-van, mondhatni ellensÃ©gesen reagÃ¡lja le a
kÃ¶rnyezetÃ©t. Azt is tudni kell, hogy az agresszivitÃ¡sra, indoktalanul erÃµs tÃ¡madÃ¡sra valÃ³ hajlam
elsÃµ esetben is jelen van, csak rejtett formÃ¡ban, a gondolatok az Ã©rzelmek szintjÃ©n, nem egyszer
Ã¶nmaga ellen fordulva. A rejtett agresszivitÃ¡sra utalÃ³ jel felnÃµttnÃ©l a fejfÃ¡jÃ¡s, a migrÃ©n, az
autoimmun betegsÃ©gek, gyulladÃ¡sok.
Az szellemi Ã¶rÃ¶ksÃ©g megÃ©rtÃ©se fontos tÃ¡mpontokkal szolgÃ¡l tÃ¶bb szempontbÃ³l is, egyrÃ©szt
a sajÃ¡t rejtett hajlamaink, Ã©letfeladataink feltÃ¡rÃ¡sban nyÃºjt mÃ¡ssal nem pÃ³tolhatÃ³ segÃ-tsÃ©get,
mÃ¡srÃ©szt a gyermekeink, azok egÃ©szsÃ©ge irÃ¡nti spirituÃ¡lis felelÃµssÃ©gvÃ¡llalÃ¡s
lehetÃµsÃ©gÃ©t biztosÃ-tja, harmadrÃ©szt, ha mÃ¡r van gyermekÃ¼nk Ã©s ugyankkor spirituÃ¡lis
Ã©bersÃ©gre, fejlÃµdÃ©sre valÃ³ tÃ¶rekvÃ©sÃ¼nk, sorsjobbÃ-tÃ³ ambÃ-ciÃ³ink is vannak, akkor
kÃ¶nnyen ellenÃµrizhetjÃ¼k a szellemi igazsÃ¡gok lÃ¡tÃ¡sÃ¡t a gyermekeink horoszkÃ³pjÃ¡nak
tÃ¼krÃ©ben.
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