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SzabadsÃ¡g Ã©s lehetÃµsÃ©g
Napjainkban liberÃ¡lis kÃ¶rnyezetÃ©ben szinte mindent lehet a boldogsÃ¡g Ã©rdekÃ©ben. A tÃ¡rsadalmi
kÃ¶tÃ¶ttsÃ©gek enyhÃ©k, s ezen a tÃ©ren is sokkal szabadabban Ã©lÃ¼nk, mint Ã©ltek az emberek
Ã¶tven, szÃ¡z, kÃ©tszÃ¡z Ã©vvel ezelÃµtt. LehetÃµsÃ©g sokkal tÃ¶bb van, gÃ¡tlÃ¡s kÃ¼lsÃµ Ã©s
belsÃµ sokkal kevesebb, a szerelem terÃ©n legalÃ¡bbis Ã-gy van. Ez persze a felszÃ-n, mert a szabadsÃ¡got
a lehetÃµsÃ©gekkel nem szabad soha Ã¶sszetÃ©veszteni. Sok mindent lehetÃµsÃ©gemben Ã¡ll megtenni,
ez azonban mÃ©g nem szabadsÃ¡gom, annak csak egy rÃ©sze. A szabadsÃ¡g ugyanis a felelÃµssÃ©gtÃµl
elvÃ¡laszthatatlan. Minden tettem, gondolatom, Ã©rzelmem, amely nincs Ã¡titatva a felelÃµssÃ©g
tinkturÃ¡jÃ¡val, elÃµszÃ¶r Ã¶nkÃ©ny Ã©s Ã¶ncÃ©lÃºsÃ¡g, hazÃ¡rd, utÃ¡na pedig a kÃ©nyszer Ã©s a
rabsÃ¡g, legalÃ¡bbis arra fele visz. Mindez annÃ¡l az egyszerÃ¼ oknÃ¡l fogva, hogy a lÃ©tezÃ©s az
Ã¶ncÃ©lÃºsÃ¡gok kikÃ¼szÃ¶bÃ¶lÃ©sÃ©Ã©rt, a Lilith tartalmaktÃ³l valÃ³ megszabadulÃ¡sÃ©rt van.
Minden ami meghaladja, Ã¡thÃ¡gja a maga helyÃ©t, arÃ¡nyait s nem a funkciÃ³ja szerint mÃ¼kÃ¶dik
lefÃ©kezÃµdik, lestoppolÃ³dik, beszÃ¼kÃ¼l, leÃ¡llÃ-tÃ³dik elÃµbb, utÃ³bb. Ã•gy egyszer csak az ember
azt veszi Ã©szre, hogy szÃ¼kÃ¼lnek a lehetÃµsÃ©gei, utÃ¡na, hogy nem kÃ-vÃ¡nt, nem vÃ¡rt
kÃ©nyszerhelyzetekbe kerÃ¼lt s vÃ©gÃ¼l, ha mindezeket sikerÃ¼lt legyÃµzni kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ
kÃ¼lsÃµ eszkÃ¶zÃ¶kkel, akkor jÃ¶n a betegsÃ©g. EzÃ©rt a felelÃµssÃ©g nÃ©lkÃ¼l hasznÃ¡lt
lehetÃµsÃ©g nem szabadsÃ¡g, hanem valÃ³jÃ¡ban rabsÃ¡g, mivel rabsÃ¡ghoz, kapkodÃ¡shoz, az
egysÃ©gbÃµl valÃ³ kiesÃ©shez vezet. TÃ¶bb egysÃ©g van. A legmagasabb egysÃ©g az Isteni
lÃ©nyemmel alkotott egysÃ©g, de ezen kÃ-vÃ¼l szÃ¡mos mÃ¡s egysÃ©g alkotÃ¡sÃ¡ban,
teremtÃ©sÃ©ben, rÃ©szt veszek mind a termÃ©szeti lÃ©nyemmel, mind lÃ¡thatatlan, metafizikai
lÃ©nyemmel. Minden valÃ³di egysÃ©g alapja a szemÃ©lyes Ã©s egyben egyetemes felelÃµssÃ©g. A
pÃ¡rkapcsolatiÃ© is az. EzÃ©rt az asztrolÃ³giÃ¡ban a Szaturnusz a felelÃµssÃ©g bolygÃ³ja a MÃ©rlegben,
a hÃ¡zassÃ¡g szellemiterÃ©ben erÃµben van. A hÃ¡zassÃ¡gban, vagyis a hosszÃº tÃ¡vÃº kapcsolatban
olyan egysÃ©g alkotÃ¡sÃ¡nak lehetÃµsÃ©ge nyÃ-lik meg a kÃ©t ember kÃ¶zÃ¶tt, ahol a legtisztÃ¡bb Ã©s
legegyÃ©rtelmÃ¼bb terep nyÃ-lik lÃ©nyÃ¼nk nemi lÃ©nyegÃ©nek megismerÃ©sÃ©re Ã©s
felszabadÃ-tÃ¡sÃ¡ra. MindenekelÃµtt az Isteni FÃ©rfi Ã©s az Isteni NÃµ akarja megismerni, kiteljesÃ-teni,
megvÃ¡ltani magÃ¡t, megszabadÃ-tani a tÃ©vkÃ©pzetektÃµl s teljes pompÃ¡jÃ¡ban megjelenni.
Mindenkiben mÃ¼kÃ¶dik ez belsÃµ vonzÃ¡s, s amennyiben ellenÃ¡ll neki valamiÃ©rt, akkor mindez
nyomÃ¡s, boldogtalansÃ¡g. AzÃ©rt kÃ¶ttetik az Ã©gben a hÃ¡zassÃ¡g, mert az Ã¼dvÃ©rt kÃ¶ttetik, az
erÃµk felszabadÃ-tÃ¡sÃ¡Ã©rt Ã©s kiegyensÃºlyozÃ¡sÃ¡Ã©rt. EzÃ©rt fog padlÃ³t minden olyan
hÃ¡zassÃ¡g, amely a mÃ©rtÃ©ket lennebb engedi. Ott ahol a nÃµ a fÃ©rfi babÃ©rokra vÃ¡gyik, vagy a
fÃ©rfi elkÃ©nyelmesedik Ã©s leteszi harci felszerelÃ©sÃ©t, cÃ©ltudatossÃ¡gÃ¡t,
kÃ¶vetkezetessÃ©gÃ©t, erÃ©lyÃ©t. Mindketten tudjÃ¡k, hogy valami nem jÃ³, de mindketten a mÃ¡sikat
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okoljÃ¡k ezÃ©rt. Mivel ez az Ãµsi rendeltetÃ©studat minden nÃµben Ã©s fÃ©rfiban elevenen Ã©l, ezÃ©rt
amennyiben nem sikerÃ¼l ezen a Ãºton jÃ¡rni, az Ã³riÃ¡si belsÃµ feszÃ¼ltsÃ©g forrÃ¡sa, amelynek csak
nagyon kis mÃ©rtÃ©kben a kÃ¼lvilÃ¡g a tettes. Ilyenkor szokott a nÃµ szerelembe esni egy mÃ¡sik
fÃ©rfibe, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt.
A MÃ©rleg LevegÃµ jegy Ã©s a VÃ©nusz uralma alatt Ã¡ll. Azok a pÃ¡rok, akik szellemben egysÃ©gre
jutnak fizikailag is kezdenek hasonlÃ-tani Ã©letÃ¼k vÃ©gÃ©re. Akik mÃ¡r kezdetben hasonlÃ-tanak,
sajÃ¡t mÃ¡sik nembeli megfelelÃµjÃ¼ket, bizonyos Ã©rtelembe vett hasonmÃ¡sukat kaptÃ¡k meg.
KimutattÃ¡k ugyanis, hogy az ember a mÃ¡sikban a sajÃ¡t vonÃ¡sait keresi, s ha ezek mÃ©g egy kicsit
szebbek, esztÃ©tikusabbak mint nÃ¡la, vagy tÃ¶bbet Ã-gÃ©rnek, akkor az rendkÃ-vÃ¼lien vonzÃ³. Titkos
szerelmek
Sokszor jÃ¶nnek hozzÃ¡m nÃµk, akik szerelmesek lesznek mÃ¡sok tÃ¡rsÃ¡ba, vagy Ãµk Ã¡llnak
pÃ¡rkapcsolatban, hÃ¡zassÃ¡gban Ã©s kÃ¶zben mÃ¡s fÃ©rfibe lesznek szerelmesek. Rendszerint arra
kÃ-vÃ¡ncsiak lesz-e belÃµle valami, s ha igen mikor? Arra kevesen, hogy miÃ©rt lettek szerelmesek, mert itt
is partner van okolva a legtÃ¶bbszÃ¶r, a kÃ-nosnak Ã-gÃ©rkezÃµ Ã¶nvizsgÃ¡lat nem jellemzÃµ, a
rajongÃ¡s annÃ¡l inkÃ¡bb. Az aktuÃ¡lis partner a hibÃ¡s, amiÃ©rt Ãµ szerelmes lett, mert nem kap mindent,
vagy valami lÃ©nyeges nem kap meg, vagy mert eltÃ¡volodtak korÃ¡bban, gondoljÃ¡k sokan. IdÃµsebbek
Ã©s fiatalabbak egyarÃ¡nt. SzÃ¡mos esetben nem talÃ¡l viszonzÃ¡sra a kÃ¶zeledÃ©si szÃ¡ndÃ©k, vagy
nincs elÃ©g bÃ¡torsÃ¡g a napfÃ©nyre hozÃ¡shoz, de elÃ©g sokszor igen.
Sok felszabadult nÃ©zet lÃ©tezik. Az egyik Ã¡ltalam kÃ¼lÃ¶nben elÃ©ggÃ© megbecsÃ¼lt
pszicholÃ³gustÃ³l hallottam, hogy megcsalni a hÃ¡zastÃ¡rsat sokszor nagyobb bÃ¡torsÃ¡g mint hÃ¼ maradni
hozzÃ¡. FeltesszÃ¼k a kÃ©rdÃ©st: miÃ©rt kell ehhez bÃ¡torsÃ¡g? HÃ¡t nyÃ-lvÃ¡n azÃ©rt, mert fÃ©kek
vannak bennÃ¼nk, illetve hÃ¡t tartunk a kÃ¶vetkezmÃ©nyektÃµl. A fÃ©k Ã©s a kÃ¶vetkezmÃ©ny
mindkettÃµ a Szaturnusz princÃ-piumÃ¡hoz kÃ¶tÃµdik, a felelÃµssÃ©g ÃµselvÃ©hez, a Karma, az Ok
Ã©s az Okozat tÃ¶rvÃ©nyÃ©hez. Ennek az Ãµselvnek a megsÃ©rtÃ©sÃ©t vajon lehet-e bÃ¡torsÃ¡gnak
nevezni ?
Persze vannak haladvÃ¡nyok ebben is, mint minden mÃ¡sban. A fizikai csalÃ¡s a legutolsÃ³, de azÃ©rt
dÃ¶ntÃµ lÃ©pÃ©s. A gondolat, az Ã©rzÃ©s, a kÃ©pzelet mÃ©g visszavonhatÃ³, a tett nem. A tettet
jÃ³vÃ¡ lehet tenni, ki lehet javÃ-tani, meg lehet bÃ¡nni, de meg nem tÃ¶rtÃ©ntÃ© tenni nem, nyomot hagy.
A fizikai lÃ©tnek tulajdonsÃ¡ga a megÃµrzÃ©s, az emlÃ©kezetbe vÃ©sÃ©s. A tett a teremtÃ©s fizikai
aktusa, a legdurvÃ¡bb, legprimÃ©rebb, de a legegyÃ©rtelmÃ¼bb. EzÃ©rt Ã³vakodunk a tettektÃµl, ha az
indÃ-tÃ©kokban bizonytalanok vagyunk. A csalÃ¡s nem a tettel kezdÃµdik. A csalÃ¡s a lÃ©lekben
kezdÃµdik mindig.
Az, hogy hogyan, mindenkinÃ©l egy kicsit eltÃ©r, de ha tÃ©nyleg hÃ¼sÃ©gesek akarunk lenni Ã©s
maradni a pÃ¡runkhoz, akkor lelkÃ¼nkkel kell kezdeni Ã©s ezt a lÃ©lek kÃ¶zÃ¶ssÃ©get,
lÃ©lekegysÃ©get kell elvÃ¡rnunk a mÃ¡siktÃ³l is.
LÃ©lekkÃ¶zÃ¶ssÃ©g viszont nincs ÃµszintesÃ©g nÃ©lkÃ¼l, ezÃ©rt van, hogy a Tarottban az idilli
pÃ¡rkapcsolat jelkÃ©pÃ©n a Napon kÃ©t teljesen meztelen ember Ã¡ll egymÃ¡ssal szemben. Nem fizikai
szeretkezÃ©sre kÃ©szÃ¼lnek (talÃ¡n arra is, de a fÃ©lreÃ©rtÃ©s elkerÃ¼lÃ©se kedvÃ©Ã©rt egyes
kÃ¡rtyÃ¡kon gyerekek vannak), hanem a lelki kiegÃ©szÃ¼lÃ©sre, nem fizikai ruhÃ¡ikat vettÃ©k le, hanem
a lelki burkaiktÃ³l, vÃ©dekezÃµ, rejtÃµzkÃ¶dÃµ, kontrolÃ¡lÃ³ mechanizmusaiktÃ³l szabadultak meg.
KÃ¼lÃ¶nben ismerjÃ¼k a kÃ©pet a TeremtÃ©s kÃ¶nyvÃ©bÃµl is, negatÃ-v elÃµjellel, csak ott, nem a
kÃ©t Ember Ã¡ll egymÃ¡ssal szemben, hanem a EmberpÃ¡r talÃ¡lkozik az Istennel a korrupciÃ³ba
kerÃ¼lÃ©s utÃ¡n. Nem kÃ¼lsÃµ Istenre kell gondolni azonban, mert nem egy egyszeri aktusrÃ³l van szÃ³,
amely megtÃ¶rtÃ©nt a teremtÃ©s kezdetÃ©n, hanem, arra, ami bÃ¡rmikor megtÃ¶rtÃ©nik, amikor
korrupciÃ³ba esÃ¼nk, meg a lelkiismeretÃ¼nkre, arra szervre, amelyen keresztÃ¼l kapcsolÃ³dunk az
egÃ©szhez, a legfinomabb egysÃ©ghez. Nincs ugyanis kÃ¼lÃ¶n egyÃ©ni Isten, csak mi AtyÃ¡nk van.
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Mindannyiunk Atyja (Anyja). A fÃ¼gefa levÃ©l a takarÃ³zÃ¡s, a titkolÃ³zÃ¡s, a lelkiismeret furdalÃ¡s.
EzÃ©rt is kell igazat adjunk annak a nÃ©zetnek, hogy ahol titok, ott piszok. Az addig nyÃ-ltan Ã©s
fedetlenÃ¼l jÃ¡rÃ³ emberpÃ¡rnak hÃ-rtelen takargatnivalÃ³ja tÃ¡madt. Hamvas azt mondja a fÃ¼gefa
levÃ©l a vallÃ¡s Ã©s az izmusok, pszicholÃ³giÃ¡k Ã¶sszessÃ©ge, amellyel az ember prÃ³bÃ¡lja
kimagyarÃ¡zni magÃ¡t, vagyis prÃ³bÃ¡lja elfedni azt, ami, amÃºgy is nyilvÃ¡nvalÃ³, hogy vÃ©tkezett.
A lÃ©nyeg tehÃ¡t, az ÃµszintesÃ©g. &#336;szintesÃ©gre, mint minden egyÃ©b fontos kÃ©rdÃ©sre,
lehet Ã¶sztÃ¶nÃ¶zni a tÃ¡rsunkat, egy egy hazugsÃ¡got le is lehet leplezni, de a tartÃ³s ÃµszintesÃ©gre
senkit nem lehet kÃ©nyszerÃ-teni. Ez azonban a kapcsolatnak, a kiegyenlÃ-tÃµdÃ©si Ã©s az egyÃ¼tt
fejlÃµdÃ©si lehetÃµsÃ©gnek az egyik tartÃ³pillÃ©re, amely nÃ©lkÃ¼l nem Ã¡ll a hÃ¡zassÃ¡g, az emberi
kapcsolat. Persze mindannyiunkban megvan a csalÃ¡sra valÃ³ hajlam. Bennem is, a pÃ¡romban is. Ennek
egyszerÃ¼ oka van, mindkettÃµnk horoszkÃ³pjÃ¡ban van Lilith Ã©s mÃ©g mÃ¡s negatÃ-v elemek is, s
amelyek megtisztÃ-tÃ¡sÃ¡Ã©rt van az egÃ©sz Ã©let Ã©s ebben a pÃ¡rkapcsolat is. Kiben tÃ¶bb, kiben
kevesebb, de a kÃ-sÃ©rtÃ©s megvan.
A kÃ©rdÃ©s azÃ©rt is Ã¶sszetettebb, mert nem tiszta lapokkal jÃ¶vÃ¼nk a vilÃ¡gra Ã©s a neveltetÃ©s is
sokat szÃ¡mÃ-t. Az a szemÃ©ly akinek a csalÃ¡djÃ¡ban boldogtalanok voltak a szÃ¼lÃµk, sokat
kÃ©pzelegtek Ã©s sÃ³vÃ¡rogtak az anyÃ¡k Ã©s nagyanyÃ¡k pÃ¡rjuk mellÃµl mÃ¡s fÃ©rfitÃ¡rsak mellÃ©
a jobb Ã©let remÃ©nyÃ©ben, azok az utÃ³dok mÃ¡r ezzel a csalÃ¡sra valÃ³ erÃµs hajlammal szÃ¼letnek.
Semmit sem kell tegyenek kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebben azÃ©rt, hogy megcsaljÃ¡k, becsapjÃ¡k Ãµket, mivel a
ferdÃ-tett valÃ³sÃ¡g Ã©s az igazi valÃ³sÃ¡g kÃ¶zÃ¶tt megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetni nem tudnak. SÃµt
kellemesebb, vonzÃ³bb a ferdÃ-tett, a mÃ¡sik unalmas. A kÃ¼lsÃµ csalÃ¡s Ã©s a belsÃµ Ã¶nbecsapÃ¡s
kÃ¼lÃ¶nben kÃ©z a kÃ©zben jÃ¡r, ezt sosem szabad elfelejteni. Olyan, mint amikor az embernek nem
elÃ©g Ã©des az eper, neki a gyomorban alkoholt termelÃµ, cukrozott eper kell. FelturbÃ³zott valÃ³sÃ¡g.
FelturbÃ³zott Ã©lmÃ©nyek. FelturbÃ³zott Ã©dessÃ©g, amely nem Ã©melyÃ-t, hanem sÃµt, vonz.
Az ilyen emberek, Ãµk sem tudjÃ¡k miÃ©rt, de sosem Ã©rzik biztonsÃ¡gban magukat a tÃ¡rsuk mellett,
attÃ³l valÃ³ fÃ©lelmÃ¼kben, hogy az Ãµket megfogja csalni, el fogja hagyni, egyszÃ³val boldogtalannÃ¡
fogja tenni. MinÃ©l nagyobb a szerelem, annÃ¡l nagyobb a fÃ©ltÃ©kenysÃ©g, sokszor okkal. TehÃ¡t, ha
jÃ³t akarunk utÃ³dainknak, s persze magunknak is, nem elÃ©g nÃ©vlegesen hÃ¼sÃ©ges lenni. A
kÃ©pzeletet kell megtisztÃ-tani az olyan vÃ¡gyaktÃ³l Ã©s elvÃ¡rÃ¡soktÃ³l, amelyek hamisak, s amelyek
csak utjÃ¡ban Ã¡llnak a valÃ³di kiegyenlÃ-tÃµdÃ©sben tÃ¶rtÃ©nÃµ eggyÃ¼ttfejlÃµdÃ©snek.
Sokszor lÃ¡ttam, hogy akiket megcsaltak, sokat szenvedtek, csalÃ³dtak, de kÃ©sÃµbb Ãµk maguk is csaltak,
mert a csalÃ¡sra valÃ³ hajlam, a csalÃ¡s programja mÃ¡r sokkal korÃ¡bbi, s mÃ¡r akkor is megvolt, amikor
mÃ©g eszÃ¼kbe sem jutott csalni, csak Ã©ppen mÃ©rtÃ©ken felÃ¼li Ã©s indoktalan
fÃ©ltÃ©kenysÃ©gÃ¼k jelezte, hogy itt valami baj van a lÃ¡thatatlanban.
Ennek egyik leghatÃ©konyabb ellenszere, ha minden rejtett vonzÃ³dÃ¡sunkat, mÃ©g szÃ¡munkra is kÃ-nos
vonzÃ³dÃ¡sainkat elmondjuk a pÃ¡runknak. Valaki azt mondta nekem egyszer erre, hogy ez egyenlÃµ a
kapcsolat halÃ¡lÃ¡val, ez a valaki, akinek ez felfoghatatlan volt, azÃ³ta mÃ¡r impotens. Nem ez egyenlÃµ a
kapcsolat halÃ¡lÃ¡val, hanem az, ha eltakarjuk, elfedjÃ¼k, titokban tartjuk Ã©s hagyjuk elburjÃ¡nosodni
kÃ©pzeletvilÃ¡gunk. EgyÃ¼ttÃ©rzÃ©st azonban ne vÃ¡rjunk a pÃ¡runk rÃ©szÃ©rÃµl, ennek a szellemi
gyakorlatnak a cÃ©lja nem ez, hanem a szembesÃ¼lÃ©sen keresztÃ¼li kiÃ©getÃ©s, kiÃ©getÃµdÃ©s.
Persze, mindehhez nÃ©mikÃ©pp Ã©rtÃµ pÃ¡r is kell, dogmatikussal, sajÃ¡t csalÃ¡si hajlamaival tisztÃ¡ban
nem levÃµvel megtenni lehetetlen. Az ilyen partner mÃ©g Ãºgy akar ÃµszintesÃ©get, lojalitÃ¡st, hogy Ãµ
kÃ¶zben megtarthassa a kicsi fÃ©rgeit, csalÃ¡si lehetÃµsÃ©geit, vagyis a kontrolljÃ¡t. Illetve az ilyen
embernek mÃ©g nagyon sok illuziÃ³ja Ã©s fÃ©lelme van Ã¶nmaga belsÃµ erÃµit illetÃµen. A rezonancia
tÃ¶rvÃ©nye alapjÃ¡n, azonban, ha bennem csalÃ¡si vÃ¡gyak, hajlamok, kÃ-vÃ¡nsÃ¡gok Ã©lnek egÃ©szen
biztos lehetek abban, hogy a pÃ¡romban is legalÃ¡bb ugyanennyi Ã©l, nemÃ©tÃµl fÃ¼ggetlenÃ¼l. EzÃ©rt
mindig Ã©s minden veszÃ©ly ellenÃ©re prÃ³bÃ¡lkozni kell. Mindenkinek szÃ-ve jÃ³ga ezekkel azt kezdeni
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amit tud, de a legjobb idÃµnkÃ©nt Ã¶nszÃ¡ntunkbÃ³l a nyilvÃ¡nossÃ¡gra hozni Ã©s akkor egÃ©szen
biztos, hogy nem falnak fel. Mellesleg, a mostani civilizÃ¡ciÃ³nk is Ã©ppen arrÃ³l szÃ³l hogyan lehet ezeket
a szunnyadÃ³ vÃ¡gyakat, sÃ³vÃ¡rgÃ¡sokat felkorbÃ¡csolni minden eszkÃ¶zzel Ã©s lehetÃµleg
megÃ¡llÃ-thatatlan, vagy Ã©sz Ã©s gondolkozÃ¡snÃ©lkÃ¼li, kÃ¶nnyen kihasznÃ¡lhatÃ³,
SÃ¡rkÃ¡nyokkÃ¡ tenni. A dekoltÃ¡zs, a tÃ¼sarok, a rÃºzs Ã©s mÃ©g annyi minden mÃ¡s, mind ezt
szolgÃ¡lja tudatosan vagy Ã¶nkÃ©ntelenÃ¼l is, hogy csak a nÃµi eszkÃ¶zÃ¶ket emlÃ-tsem, de a
fÃ©rfiaknak is megvannak a mÃ³dszereik Ã©s eszkÃ¶zeik a hÃ³dÃ-tÃ¡sra nyÃ-lvÃ¡n.
A csalÃ¡s tehÃ¡t, sokkal korÃ¡bban kezdÃµdik, s van akinek errÃµl Ã©ppen le kell szoknia, ki kell
jÃ³zanodnia, ettÃµl meg kell vÃ¡ltÃ³dnia, mert erre van Ã³riÃ¡si hajlama, amennyiben pl. VÃ©nusz-Jupiter
diszharmonikus fÃ©nyszÃ¶g van a szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pjÃ¡ban, vagy Halak, esetleg Nyilas Lilith,
Lilith-Jupiter kapcslat van stb... Lao Ce azt mondja az emberisÃ©g akkor zavarodott Ã¶ssze, amikor a nagy
boldogsÃ¡grÃ³l lemondott Ã©s azt felcserÃ©lte a kicsinyke boldogsÃ¡ggal. A kicsinyke boldogsÃ¡g az Ã©n
boldogsÃ¡ga, s Ã©rtelmetlen Ã¶nzÃµsÃ©gÃ¼nk az is mutatja, hogy mÃ©g azzal sem tudjuk megosztani a
boldogsÃ¡gunkat akivel nap mind nap egyÃ¼tt Ã©lÃ¼nk, mÃ©g azzal szemben is kÃ¼lÃ¶n, extra
szemÃ©lyes boldogsÃ¡got akarunk Ã©s nem hiszÃ¼nk a kÃ¶zÃ¶s boldogsÃ¡gban, boldogulÃ¡sban. Hogy
is hihetnÃ©nk ebben, ha azon alapfogalmakkal sem vagyunk tisztÃ¡ban amelyek a fÃ©rfi, nÃµi
kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gekbÃµl Ã©s szerepekbÃµl erednek, illetve, ha nem vagyunk tisztÃ¡ban a sajÃ¡t
Ã©letfeladatunkkal sem. Ilyen kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt senki minket boldoggÃ¡ nem tehet
kÃ-vÃ¼lrÃµl, csak ideg, Ã³rÃ¡ig tartÃ³ rÃ¶vid Ã¶rÃ¶mÃ¶kben remÃ©nykedhetÃ¼nk. EzekÃ©rt a rÃ¶vid
Ã¶rÃ¶mÃ¶kÃ©rt, mivelhogy a tÃ¶bben nem hisznek, vagy tÃ¶bbrÃµl nem tudnak kÃ¶tÃµdnek egyesek
annyira a csalÃ¡shoz. Ã•ltalÃ¡ban a fÃ©rfiak. A nÃµk inkÃ¡bb remÃ©nykednek a hosszasabban, hogy majd
Ãµket boldoggÃ¡ teszik. A nÃµ termÃ©szete Ã¡ltalÃ¡ban befogadÃ³, Ã-gy Ã¡ltatjÃ¡k magukat a tÃ¶bbel,
mikor nyilvÃ¡nvalÃ³, hogy nem lesz semmi, hiszen nem lehet boldog hosszÃºtÃ¡von az, aki csal, mint ahogy
nem lehet boldog az sem aki lop, aki irigy, aki gyilkol.

Nos visszatÃ©rve, egy pÃ¡rkapcsolat megrekedhet a fentebb emlÃ-tett metafizikai okok miatt is, a felek
minden kezdeti jÃ³hiszemÃ¼sÃ©gÃ¼k ellenÃ©re, mint ahogy elindulhat minden esÃ©lytelensÃ©g
ellenÃ©re is, ha a megfelelÃµ okok felszÃ-nre kerÃ¼lnek Ã©s kijavÃ-tjÃ¡k Ãµket. Az asztrolÃ³gia Ã©s
a moralitÃ¡s viszonya
A hÃ¡zassÃ¡gi csalÃ¡s, akÃ¡r karmikus kihÃ-vÃ¡sbÃ³l tÃ¶rtÃ©nik, akÃ¡r puszta Ã©lvezetvÃ¡gybÃ³l,
mindig csalÃ¡s marad. A kÃ©rdÃ©s mindig: mi esÃ©lye van a mÃ¡sik fÃ©rfival valÃ³ boldog
egyÃ¼ttÃ©lÃ©sre, mikÃ¶zben ott a hÃ¡ttÃ©rben a csalÃ¡s tÃ©nye. Az asztrolÃ³gia az UrÃ¡nusz Ã©s a
VÃ-zÃ¶ntÃµ tudomÃ¡nya Ã©s azt szolgÃ¡lja, hogy az embereket felszabadÃ-tsa. Az nem mindegy azonban,
hogy mi alÃ³l szabadÃ-t fel. Amikor ilyen kÃ©rdÃ©seket kapok, akkor tudom, hogy az asztrolÃ³gustÃ³l azt
vÃ¡rjÃ¡k el, mint a mai Ã©rtÃ©kindeferens termÃ©szettudomÃ¡nytÃ³l, hogy a (hatalmi, kÃ©nyelmi s
sokminden mÃ¡s) alacsonyrendÃ¼ szemÃ©lyi Ã¶sztÃ¶nÃ¶ket szolgÃ¡lja tudomÃ¡nyÃ¡val Ã©s ne a
szemÃ©lyt. Az Ã¶sztÃ¶n, az Ã¡lalakzat akivel szemben Ã¡llok ilyenkor nem a szemÃ©ly, nem az Ember, a
kÃ©rdÃ©s csak az, hogy milyen a termÃ©szete. Az asztrolÃ³gia nem Ã©rtÃ©kindiferens, mert az ember
sem lehet az. Ã‰ppen ezÃ©rt van morÃ¡lja, mÃ©g akkor is van, ha ezeket idÃµnkÃ©nt meghaladja, s
ezÃ©rt Ãºgy tÃ¼nik, hogy nincsen. Az az ember, aki Ã©rtÃ©kindifferens, az vagy elgÃ©pesedik, vagy
dÃ©monikussÃ¡ vÃ¡lik, teli sÃ¶tÃ©tsÃ©ggel, zavarral, zilÃ¡ltsÃ¡ggal Ã©s nyÃ-lvÃ¡n zaklatottsÃ¡ggal. Az
ilyen ember nem lehet boldog, az ilyen ember nem az integrÃ¡lÃ³dÃ¡s, a megvÃ¡ltÃ¡s ÃºtjÃ¡n jÃ¡r, hanem
egyre vÃ©szesebben tÃ¡volodik tÃµle. Az asztrolÃ³gus feladata, hogy felhÃ-vja erre a figyelmÃ©t, a maga
mÃ³dszereivel, mert vÃ©gsÃµ soron mindannyian az Istent szolgÃ¡ljuk, az Istent szolgÃ¡ljuk az Emberben
is.
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Ott maradtam el, hogy az asztrolÃ³gia az UrÃ¡nusz Ã©s a VÃ-zÃ¶ntÃµ tudomÃ¡nya Ã©s valÃ³ban tÃ¶bbet
kell lÃ¡tnia a morÃ¡lnÃ¡l, a moralizÃ¡lÃ¡snÃ¡l. Viszont valamit nem Ãºgy haladok meg, hogy kihagyom,
mert akkor mÃ©g alacsonyabbra esek vissza, mikÃ¶zben azt hiszem elÃµre lÃ©ptem, hanem Ãºgy, hogy
integrÃ¡lom, megÃ¡llok rajta Ã©s tovÃ¡bblÃ©pek. A morÃ¡lunk alapjÃ¡t kÃ©pezÃµ tÃ-zparancsolat tehÃ¡t
nem fÃ¼ggeszthetÃµ fel, amennyiben a szemÃ©ly lelki Ã¼dvÃ©t, s egyÃ¡ltalÃ¡n, csupÃ¡n a nyugodt
lelkiismereten kialakulhatÃ³ belsÃµ bÃ©kÃ©jÃ©t Ã©s kiegyenlÃ-tÃµdÃ©si kÃ©pessÃ©gÃ©t tarjuk szem
elÃµtt. A Szaturnusz a kÃ¼szÃ¶b Ãµre, nem lÃ©phetÃ¼nk felsÃµbb dimenziÃ³kba, ha az alsÃ³bbakat nem
tartjuk tiszteletben, nem tartjuk be. A kÃ¼szÃ¶b Ãµre azt jelenti, hogy nem enged tovÃ¡bb, makacsan
visszatart, visszalÃ¶k.
Szaturnusz nÃ©lkÃ¼l, nincs UrÃ¡nusz pozitÃ-v Ã©rtelemben. A VÃ-zÃ¶ntÃµnek kÃ©t uralkodÃ³
bolygÃ³ja van. EzÃ©rt a morÃ¡lis megfontolÃ¡sokat sosem hagyhatjuk ki Ã©s ne is vÃ¡rja senki egy
magÃ¡ra valamit is adÃ³, hivatÃ¡sÃ¡t komolyan vevÃµ asztrolÃ³gustÃ³l. Az asztrolÃ³gus abban segÃ-thet,
hogy bizonyos hajlamokat, szerelmeket, azoknak gyÃ¶kereit feltÃ¡rja Ã©s helyre tegye, olyanokat, amelyeket
nincs ahonnan tudjon egy olyan ember, aki ebben nem jÃ¡rtas, nem pedig az, hogy megerÃµsÃ-tse a
kliensÃ©t az erkÃ¶lcstelensÃ©gben, tÃ¡maszt Ã©s lovat adjon alÃ¡ja, fÃ¼gefalevÃ©lkÃ©nt szolgÃ¡ljon
neki, a mÃ©g hatÃ¡sosabb elrejtÃµzÃ©sben.
Mint tudjuk a TÃ-zparancsolat egy olyan szabÃ¡lyrendszer amelyet elsÃµsorban nem azÃ©rt jÃ³ betartani,
hogy embertÃ¡rsainknak ne okozzunk kÃ¡rt, bÃ¡r ez is fontos. Az igazi feladata az, hogy magunkat
megÃ³vjuk a fÃ¶lÃ¶sleges lelki kÃ¡rosodÃ¡soktÃ³l, az olyan kÃ¡rosodÃ¡soktÃ³l, amelyek Ã¶sszezavarnak
az Istennel, a lelkiismeretÃ¼nkkel valÃ³ viszonyunkban Ã©s az embertÃ¡rsainkkal valÃ³ kapcsolatokban.
Hamis felszabadulÃ¡sunk ezen morÃ¡lis kÃ¶tÃ¶ttsÃ©gek alÃ³l, azt eredmÃ©nyezte, hogy tulajdonkÃ©ppen
egy olyan zavar tÃ¡madt a kÃ©pzeletÃ¼nkben, ahol minden Ã¶sszekeveredik Ã©s Ã¶sszekeveredhet, a
hÃ¡tÃ¡rok, az Ã©rtelmek elmosÃ³dnak. EbbÃµl eredÃµen szÃ¼ntelenÃ¼l falakba Ã¼tkÃ¶zÃ¼nk, s
mindenfÃ©le fÃ¶lÃ¶sleges szenvedÃ©seket okozzunk, idÃ©zzÃ¼nk magunknak Ã©s tÃ¶bbieknek,
mikÃ¶zben a zavaros kÃ©pzetektÃµl telt boldogsÃ¡gunkat keressÃ¼k Ã©s valÃ³sÃ-tjuk meg. Az az ember,
aki azt hiszi, hogy kÃ¶vetkezmÃ©nyek nÃ©lkÃ¼l megzavarhatja, felborÃ-thatja mÃ¡sik kÃ©t ember mÃ¡r
kialakult egysÃ©gÃ©t, netÃ¡n egy tÃ¶bb gyermekes csalÃ¡d egysÃ©gÃ©t, az nagyon tÃ©ved, ha
boldogsÃ¡gÃ¡t erre kÃ-vÃ¡nja alapozni. Mert ez az ember tÃ¶bbet senkiben megbÃ-zni nem fog tudni
igazÃ¡n, mÃ©g a jÃ¶vendÃµbeli hÃµn szeretett Ã©s Ã¡hÃ-tott szerelmÃ©ben sem. Ha Ã©n valakinek
hazudok abban nem csupÃ¡n az a baj, hogy elferdÃ-tettem a valÃ³sÃ¡got, hanem az is, hogy tÃ¶bbet az
illetÃµ szemÃ©ly szavÃ¡nak hinni nem tudok. Mivel Ã¶nkÃ©ntelenÃ¼l is feltÃ©telezem, hogy a mÃ¡sik is
csak szÃ©peleg elÃµttem Ã©s elrejt dolgokat azÃ©rt, hogy ne okozzon fÃ¡jdalmat Ãºgymond. A valÃ³sÃ¡g
megismerÃ©sben azonban egymÃ¡sra vagyunk utalva. SzÃ¼ksÃ©gÃ¼nk van az egyÃ©rtelmÃ¼,
Ã©rdekmentes Ã©s valÃ³sÃ¡ghÃ¼ visszajelzÃ©sekre. A pÃ¡runktÃ³l a leginkÃ¡bb. A MÃ©rleg Ã©s a
VII-es hÃ¡z Ã©letterÃ¼lete senki mÃ¡s Ã¡ltal nem betÃ¶lthetÃµ. Azonban, ha a jÃ¶vendÃµbeli pÃ¡rommal
egy csalÃ¡sban vettem rÃ©szt, amely kifejezetten ezt az Ã©letterÃ¼letet sÃ©rtette meg durvÃ¡n, akkor a
kÃ¼lsÃµ ellensÃ©g Ã©s veszÃ©ly elmÃºltÃ¡val a gyanÃº Ã³hatatlanul a mÃ¡sikra terelÃµdik, ezÃ©rt
mindig Ã©l egyfajta bizalmatlansÃ¡g, amely a legnagyobb ellensÃ©ge az odaadÃ¡snak, Ãºgy a nÃµ, mint a
fÃ©rfi rÃ©szÃ©rÃµl. Nem falka mÃ³dra, nem vadÃ¡llat mÃ³dra mÃ¼kÃ¶dÃ¼nk, s nem az a dolgunk,
hogy egymÃ¡stÃ³l elraboljuk a vagyonÃ¡t, a birtokÃ¡t, a fÃ©rjÃ©t, felesÃ©gÃ©t. Az ember tÃ¶bb mint az
Ã¡llat s nem kell a legprimitÃ-vebb mÃ³don viselkednie, pÃ©ldÃ¡it onnan vennie. A mai emberrel az a
problÃ©ma, hogy ezeket a morÃ¡lis tÃ¶rvÃ©nyeket felfÃ¼ggesztette Ã©s ezzel az imaginÃ¡ciÃ³jÃ¡t
teljesen Ã¶sszezavarta. Nincsenek ÃºtjelzÃµi, amelyek a szakadÃ©koktÃ³l megÃ³vhatnÃ¡k. Mindenki
mindenkivel lehet, csak csÃ¡berÃµ kÃ©rdÃ©se, sÃµt az a boldogsÃ¡g, remÃ©lt eszmÃ©ny, ha ez minÃ©l
jobban sikerÃ¼l. Illetve akÃ¡r bevallottan, akÃ¡r bevallatlanul, de csupÃ¡n a sajÃ¡t boldogsÃ¡gunk
foglalkoztat, nem a kÃ¶zÃ¶s Ã¼dv, a kÃ¶zÃ¶s jÃ³llÃ©t. Ilyen kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt persze, hogy
megfosztva Ã©rzi magÃ¡t bÃ¡rki, aki hosszÃºtÃ¡vÃº kapcsolatra szÃ¡nja el magÃ¡t Ã©s ha titokban is bÃ¡r,
de egy kis plusz Ã¶rÃ¶met akar szerezni magÃ¡nak. A csalÃ¡s, a Nyilas Ã©s a Jupiter azÃ©rt tartozik egy
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fÃ¶dÃ©l alÃ¡, mert mindig arÃ¡nyt tÃ©veszt, nem tudja mennyi az egÃ©szsÃ©ges elÃ©g majdnem
semmiben, a lÃ©nyeges dolgokban, azokban az Ã©letterÃ¼leteken ahol ezek disszharmonikusan Ã¡llnak,
biztos nem, mint ahogy azt sem, hogy mi a lÃ©nyeges Ã©s mi a lÃ©nyegtelen. EzÃ©rt mindig megfosztva
Ã©rzi magÃ¡t. TalÃ¡n mÃ©gis valahol van jobb, van tÃ¶bb, amit megÃ©rdemel. A MÃ³zesi tÃ¶rvÃ©nyek
azÃ©rt Ã-rÃ³dtak Ã-gy, mert az Ã³kori bÃ¶lcsek megfigyeltÃ©k mi az amitÃµl egÃ©szsÃ©ges mederben
tarthatÃ³ nagyjÃ¡bÃ³l az embernek a lelke Ã©s ezÃ¡ltal az Ã©lete, hiszen pÃ©ldÃ¡ul egy olyan ember, aki a
mÃ¡sikat megÃ¶lte soha nem kÃ©pes megszabadulni a bÃ¼ntudattÃ³l, az mÃ¡r soha nem kÃ©pes a tiszta
viszonyra az Istennel, az egyetemes LÃ©ttel, kiegyenlÃ-tÃµdÃ©srÃµl szÃ³ sem lehet tÃ¶bbet. MagÃ¡ba
zÃ¡rÃ³dik, elkorcsosodik. EzÃ©rt fontos, hogy magunkat az ilyesmitÃµl Ã³vjuk. Azonban nem csupÃ¡n ez a
fontos, legalÃ¡bb ilyen fontos MÃ³zes kÃµtÃ¡blÃ¡jÃ¡nak tÃ¶bbi tÃ¶rvÃ©nye is. Nem lehet egyiket sem
kihagyni.
Paradox mÃ³don, aki megcsalja a pÃ¡rjÃ¡t, akÃ¡r lelkiekben is, jobban haragszik a pÃ¡rjÃ¡ra, mint maga a
tÃ¡rsa, mivel a lelkiismeretÃ©vel el kell szÃ¡molnia. Aki lop az is haragszik arra, akit meglop sokkal
tovÃ¡bb Ã©s sokkal inkÃ¡bb mint a meglopott, a becsapott. A gyÃ¼lÃ¶let, a lelki elzÃ¡rkÃ³zÃ¡s viszont a
szeretet finom Ã¡ramÃ¡t, Ã¡tjÃ¡rÃ¡sÃ¡t, Ã©ltetÃµ erejÃ©t blokÃ¡lja le, s vÃ©gÃ¼l nem csupÃ¡n
magÃ¡nyossÃ¡, hanem beteggÃ© is tesz. GyÃ¼lÃ¶let betegsÃ©g pÃ©ldÃ¡ul a szÃ-vbaj. Ha egy emberrel
szemben hibÃ¡t kÃ¶vettem el, Ã©n leszek az, aki zaklatottabb zavartabb lesz tÃµle, nem a mÃ¡sik.
Amennyiben nem vagyok elÃ©g figyelmes ez a zaklatott lelkiÃ¡llapot mÃ©g tÃ¶bb ellensÃ©gessÃ©gre
kÃ©sztet, s a viszonyt mÃ©g jobban Ã¶sszezavarja, ez a mellÃ©khatÃ¡sa. Ilyen kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek
kÃ¶zÃ¶tt a helyzet javulÃ¡sÃ¡ra nincs remÃ©ny, ameddig ki nem derÃ¼lnek a dolgok Ã©s helyre nem Ã¡ll
a tÃ¶rvÃ©nyes viszony. Ennek a negatÃ-v farkÃ¡ba harapÃ³ kÃ¶rnek a megszakÃ-tÃ¡sÃ¡t szolgÃ¡lta
rÃ©gebb a gyÃ³nÃ¡s, ha valaki az Ã©rintetteknek nem is merte beismerni a bÃ¼nÃ©t, a bajÃ¡t, legalÃ¡bb
hasznÃ¡lhatta a gyÃ³nÃ¡st, mint lelki szelepet, hogy lelkiismeretfurdalÃ¡sÃ¡n, az Istennel valÃ³ kÃ¶zvetlen
viszonyÃ¡n Ã©s az ebbÃµl eredÃµ zaklatottsÃ¡gÃ¡n javÃ-thasson Ã©s viszonya a benne Ã©lÃµ
szakralitÃ¡ssal helyreÃ¡llhasson, a kiegyenlÃ-tÃµdÃ©s kÃ-vÃ¼l, belÃµl megtÃ¶rtÃ©nhessen, az ember
megnyugodhasson, bizalmÃ¡t az Ã©letbe, a jÃ³ba, a pozitÃ-vba viszanyerhesse.
ElkÃ¶telezett pÃ¡rkapcsolatban beszerelmesedÃµknÃ©l Ã©rdekes megfigyelni, mennyire gyermekkÃ©nt
viselkednek Ã©s mennyire fÃ¡rasztja a kÃ¶vetkezmÃ©nyekben valÃ³ gondolkozÃ¡s, s mennyire egyoldalÃº
az egÃ©sz lÃ¡tÃ¡s. Amint a kÃ¶vetkezmÃ©nyekbe belegondol Ã©s a kÃ¶zvetlen Ã¶rÃ¶mÃ¶n tÃºl lÃ¡t
valaki az azonnal lelohassza Ã©s a heves vonzÃ³dÃ¡snak legalÃ¡bb a fele, amirÃµl azt hitte megvÃ¡ltoztatja
az egÃ©sz Ã©letÃ©t, Ãºgy tÃ¼nik tova mintha semmi nem lett volna. Erre mondjÃ¡k, kijÃ³zanodÃ¡s Ã©s
Ã¡ltalÃ¡ban ezÃ©rt nem is akarnak hallani ilyesmirÃµl az Ã©rintettek, csak max. egy kÃ©t Ã©vvel
kÃ©sÃµbb.
Az ilyen szerelmek mÃ¶gÃ¶tt mindig valamilyen belsÃµ zavar, kÃ¡bulat, vagy tudatos, legtÃ¶bbszÃ¶r
azonban Ã¶ntudatlan tÃ¶rekvÃ©s, sorskihÃ-vÃ¡s Ã¡ll, s a ember, amint meglÃ¡tja ennek egy szikrÃ¡nyi
megvalÃ³sulÃ¡si lehetÃµsÃ©gÃ©t is a mÃ¡sik lÃ©nyben, azonnal szerelmes lesz bele Ã©s rÃ¡tapad. Persze
Ã¡ltalÃ¡ban egy egÃ©sz elvÃ¡rÃ¡s egyveleg van a partnerrel szemben, amelyeknek mind tÃ¶bbÃ©,
kevÃ©sbÃ© teljesÃ¼lnie kell a szerelemhez. Az ember szerelmes lesz Ã©s azt sem tudja mibe Ã©s miÃ©rt.
RÃ¡adÃ¡sul azt mondja ezt a sors hozta elÃ©be, tehÃ¡t csak jÃ³t jelenthet, fÃ¼ggetlenÃ¼l attÃ³l, hogy mibe
kerÃ¼l. Azon mÃ¡r nem gondolkozunk, hogy pÃ©ldÃ¡ul, ha kint vagyunk a termÃ©szetben a sors elÃ©nk
hozhat egy Ã©ppen kirajzott mÃ©hcsalÃ¡dot, amellyel nem tanÃ¡csos kÃ¶zvetlen kapcsolatba kerÃ¼lni, de
ugyanÃ-gy elÃ©nk hozhat a rezonancia tÃ¶rvÃ©nye egy kukÃ¡zÃ³ medvÃ©t is. A rezonancia fontos, de
Ã¶nmagÃ¡ban kevÃ©s.
Nem tudunk az egyetemes tÃ¶rvÃ©nyekrÃµl, nem tudunk a sajÃ¡t Ã©letfeladatainkrÃ³l Ã©s annak
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Ã¡ltalÃ¡ban az a kÃ¶vetkezmÃ©nye, hogy nem tudjuk Ã©rtelmezni azt sem rendesen amivel Ã©s akivel
talÃ¡lkozunk Ã©s erÃµsebben vagy gyengÃ©bben vonzÃ³dunk irÃ¡nta. Az Ã©rtelmezÃ©s egyÃ©bkÃ©nt
a hevÃ¼letet Ã¡ltalÃ¡ban csÃ¶kkenti, az alacsonyrendÃ¼ erÃµket fÃ©kezi, mert tudni kell nem csupÃ¡n a
felsÃµbbrendÃ¼ lÃ©nytagjaink a pozitÃ-v ambiciÃ³ink, tÃ¶rekvÃ©seink vonzÃ³dnak egymÃ¡shoz, hanem
a negatÃ-vak is. A LilithÃ¼nk Ã©s a SÃ¡rkÃ¡nyfarkunk is keresi a maga vonzÃ³dÃ¡si lehetÃµsÃ©geit,
lehetÃµleg Ãºgy, hogy ne kelljen vÃ¡ltozni Ã©s minÃ©l kevesebb odafigyelÃ©ssel, minÃ©l tÃ¶bb
Ã©lvezet jusson. Megfigyeltem, hogy az aki nyÃ-ltan a dh. NapjegyÃ©vel megtestesÃ-ti a Lilith
tulajdonsÃ¡gaimat, attÃ³l egyenesen megijedek. Senki mÃ¡stÃ³l nem, de ettÃµl a fajta embertÃ-pustÃ³l igen.
Nem is ismerek sokat. Az ilyesmi, Ã¡ltalÃ¡ban vagy ellenÃ¡llhatatlanul vonzza az embert vagy erÃµsen
taszÃ-tja. A Napjegy tulajdonosa ugyanis nyÃ-ltan kifejezi azt, ami a mÃ¡sikban rejtetten, nagyon mÃ©lyen
van jelen mint evidencia s mind deviancia a normÃ¡listÃ³l. Ezzel a tartalommal termÃ©szetesen azonosulni
nem tud, mert a legkÃ¶nnyebben a felÃ¼leti tartalmainkkal azonosulunk, a tÃ¶bbi a kÃ¼lvilÃ¡gbÃ³l Ã¡rad
felÃ©nk, lÃ¡tszÃ³lag. Ilyen kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt nem az a megoldÃ¡s, ha mondjuk mÃ¡r stabil
kapcsolatban vagyok, hogy szerelmes leszek, vagy gyÃ¼lÃ¶lkÃ¶dni kezdek, az jÃ¶n magÃ¡tÃ³l, hanem az,
ha jÃ³ alaposan odafigyelek Ã©s kezdek dolgozni a sajÃ¡t olyan jellegÃ¼ tÃ©vkÃ©pzeteimen,
kÃ¡prÃ¡zataimon amelyekÃ©rt annyira vonzÃ³dom, vagy amelyektÃµl annyira irtÃ³zom a mÃ¡sikban.
EgyÃ©bkÃ©nt szÃ¡mos kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶s Lilith-Nap alapon mÃ¼kÃ¶dÃµ hÃ¡zassÃ¡got lÃ¡ttam.
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