Dr. Romhányi Attila:

Maya jövendölések
Papagájszeretetbõl eredeztethetõ majakutatása.
Dr. Romhányi Attila nyugalmazott belgyógyász, a
Maja mozaik címû könyv szerzõje.
Romhányi Attila guatemalai utazása idején
kezdte szenvedélyesen gyüjteni az indián kultúra
emlékeit. Járt Mexikóban, ahol a maják örökségét
és az azték romokat kereste, Peruban és Bolíviában, több útja alkalmával az inkák és az elõttük
nyomot hagyó kultúrák emlékeit járta végig.
“A maják a hitbeli dolgaikat, végbement történelmi eseményeket, a naptári adatokat stb. sztélékre (kõoszlopok) vésett és fakéregbõl kiképzett papírszerû anyagra írott glyphákkal (írásjelekkel)
rögzítették. Az 1840-es években észlelték elsõ ízben a maja területeken bóklászó turisták majd a
kutatók a maja írásos emlékeket, de az effektív
glypha-kutatás csak 1950-ben kezdõdhetett meg,
John Eric Sydney Thompson munkásságával. A
kutató munka napjainkban is tart, eddig a maja
glyphák 85-90%-át sikerült megfejteni.
A maja írásos emlékek közül különösen jelentõs
a már említett Popol Vuh, a maja teremtéstörténet,
a Chilam Balam, azaz Jaguár Próféta könyvek (14
maradt meg), valamint a Maja Kódexek. Ez utóbbiak jelentõs részét Diego de Landa, a Yucatán félsziget elsõ püspöke máglyán elégette, mert azokat
az Ördög munkáinak tartotta, így csak négy maradt
meg. A maja kódexeket ismeretlen személyek ismeretlen idõpontban Európába szállították, majd
elrejtették és kalandos körülmények között megtalálták. Végül különbözõ városok múzeumaiban
nyertek elhelyezést, a kódexek elnevezése tehát
feltalálási helyükre utal, így a nevük: drezdai, madridi, párizsi, illetve a tulajdonos neve után Grolier kódex. Nekünk különösen érdekes a drezdai kódex (Codex Dresdensis), mivel ebben kerül kifejtésre a fent jelzett "világvége" idõpontja. A maja
próféciák szerint 2012. június 4-én holdfogyatko-
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zás, 6-án Vénusz átvonulás, november 13-án napfogyatkozás lesz (csillagászatilag igazolva!). E napon csillagunk, a Nap a Tejút közepén lévõ fekete
résbõl fog felkelni, amit õk kozmikus anyának neveztek. Ezenkívül fantasztikus együttállás is látható az 58. kódexoldalon.
Különös jelentõségét adja az ügynek, hogy a
csillagászok utánajártak a dolognak és a maják
több száz éves jövendölését igazolták! Ahogy szintén az 58. kódexoldalon látható, a téli napforduló
idõpontjában, napnyugtakor (16 óra 10 p) a Vénusz valóban "leszáll" a nyugati égbolton, ugyanekkor a keleti égbolton felkel az Orion és a Fiastyúk csillagkép, a Nap valóban a fekete résben je-

lenik meg, a Föld pedig egy vonalban lesz a Nappal és a Tejút közepével (ezt a jelenséget a csillagászok galaktikus együttállásnak nevezik). 2012.
december 22-én a Mars, a Nap, a Merkúr, a Vénusz és a Jupiter "sorba állnak" az égbolton. A jelenség glyphája szintén látható az 58. oldalon. E
csillagászati események 25 800 évenként ismétlõdnek ugyan, de hatásukról érthetõ módon nem áll
rendelkezésre referencia. A csillagászok esetleges
pólusváltásról is említést tettek, erre is volt már

példa, ez nyomon követhetõ volt az Antarktiszon
végzett kutató munkával.
Az eddig említett dolgok kétségen kívül nagyon
izgalmasak, ám felmerült néhány kritikai észrevétel:
Korábban a sajátos szimmetria-rendszerük és
naptárkör-rendszerük alapján a maják azt feltételezték, hogy miután a Világ teremtése 4 Ahau 8
Cumku napon történt, a Világ pusztulásának is e
napon kell bekövetkeznie, holott 13.0.0.0., vagyis
2012. december 21-e 4 Ahau 3 Kankin napra esik.
A következõ 4 Ahau 8 Cumku 13.0.19.9.0. napon,
azaz 2032. március 11-re esik. A maják hite szerint
ez lesz az ötödik teremtés nulladik napja!
Palenque híres királya, Pacal szarkofágján olvasható az uralkodó ígérete, mely szerint a trónra
lépését követõ 80. naptárkör forduló (egy naptárkör 18 980 napot foglal magában) alkalmából
visszatér az alattvalóihoz. Ez az idõpont 4772. október 23-a lenne. Ugyan már, minek jönne vissza
Pacal király, ha nincs aki fogadja?
A közelmúltban nálunk járt Nomád Farkas, a
mai maja-kicse indiánok legfõbb szellemi és vallási vezetõje, aki azt hangoztatta, hogy nem szabad
félni a 2012. december 21-re prófécionált világvégétõl, mert "most nem lesz semmi, csak a bolygóegyüttállás". Amitõl félni lehet, az a következõ
"nulladik nap", az pedig - számításom alapján 2032 márciusában lesz!
Ami a ma élõ nemzedékre valóban veszélyes, az
ember tevékenysége, a Föld energiájával folytatott
rablógazdálkodás, ami provokálja a klímaváltozást
(elõbb globális felmelegedés, majd az áramlások
megváltoztatása miatt globális lehûlés), a sorozatos, egyre fokozódó trópusi viharokat. Említésre
méltó még, hogy a Föld egyre "nyugtalanabb",
mindenki észleli az egyre erõsebb földrengéseket,
a fokozódó vulkanikus tevékenységet, az ismétlõdõ cunamikat. Azt is tudomásul kell venni, hogy a
Föld jó néhány megavulkánt (Yellowstone, Taupo,
Krakatau, stb.) hordoz a hátán, ezek kitörése további katasztrófát okozhat. És akkor még nem is
említettem, hogy aszteroida, vagy üstökös bármikor a földbe csapódhat és a Galaxisunkban gammakitörés is elõfordulhat, ami a Földre szörnyû és
végzetes hatást fejthet ki - akármikor…”
Forrás: Hetedhéthatár
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Mire jó a tértisztítás?
Elõdeink minden kultúrában ismertek módszereket a ház energiájának megtisztítására. Beköltözéskor rituálékat hajtottak végre,
amit bizonyos rendszerességgel megismételtek.
A tavaszi nagytakarítás is ezeknek a rituáléknak a maradványa.
Az újévet lehetõleg tisztán és gondtalanul kell a tavaszba, a növekedés és fejlõdés idõszakába átvezetni.
Minden helynek megvan a maga története, ami esetleg nem
mindig volt kellemes. Minden esemény, ami valaha is történt egy
épületben vagy egy telken, energiamezõt hagy maga után. Az
olyan drámai események, mint például az öngyilkosság, balesetek,
betörések, hosszú betegségbõl való eltávozás, családi drámák, veszekedések,ezeknek az eseményeknek olyan erõs lehet az utóhatásuk, hogy még évtizedek után is lehet érezni a fel nem szabadított negatív energiákat!
Ha egy bizonyos lakásban mindig visszatérõ rémálmok gyötörnek minket, félelem érzet van bennünk, feszültség, sokszor veszekszünk társunkkal ok nélkül, nem érezzük jól magunkat, akkor aktuális egy tértisztítás.
A tértisztítást elõkészítve tanácsos egy "feng-shuis" nagytakarításon átesni, amely során megszabadulunk régi, feleslegessé vált
tárgyainktól, ruháinktól, esetleg a kamránkban felhalmozódott, lejárt szavatosságú élelmiszerektõl és még sorolhatnám. A nagytakarításnak jelentõsége a megtisztulás, tehát a régi, megrekedt
energiák kipucolása a házból. A rendrakást követõen javul az
egészségünk, az anyagi helyzetünk és az emberekkel való kapcsolatunk.
Mindenki érezte már, hogy egy -egy lomtalanítás után mennyivel könnyebbek, szabadabbak leszünk.
Pár fontos dolog, amit rendrakáskor érdemes ellenõrizni:
- A bejárati ajtó derékszögben nyitható-e, nincs semmi bútor,
tárgy az útjában? Mûködik-e a csengõ? Mert ha nem, meg kell vizsgálnunk, hogy a külvilággal harmonikus-e a kapcsolatunk.
-A közlekedõ folyosóknak is fontos a szerepe, a lakás érrendszerét képviselik.
Az itt található bútorok, lomok akadályozhatják a közlekedést és
az éltetõ energiák áramlását.
- Ellenõrizzük a gardróbot és szekrényeket! Mi foglalja el a helyet?
Évek óta nem használt, esetleg kinõtt vagy kihízott ruhák? Régi
táskák vagy hibás cipõk.
- Mi van az ágy alatt és az ágy aljában?
Normális esetben tiszta ágynemû. Amikor más célból használjuk tárolásra, azok a tárgyak elveszik az életenergiát, negatívan befolyásolják az alvás minõségét.
Egy példa: egy férfi az ágynemûtartójában tárolta tíz éve, motorbalesetben elhunyt testvére személyes holmiját. Nem tudott megválni tõle. Viszont nagyon rosszul aludt, tele volt sömörös kiütésekkel a térde, könyöke. Számára hihetetlen módon ugyan, de pár nap
alatt elmúltak a több éve tartó kiütései, mikor az ágy alól eltakarítottuk a tárgyakat és kitisztítottuk a teret.
- Mi foglalja el a helyet az éléskamrában?
Szerszámok, takarítóeszközök? Kiseperjük a ház anyagi jólétét,
vagy az egészséges élelmiszereket tároljuk benne? Itt jegyzem
meg, hogy a felhalmozás sem kedvezõ, ilyenkor ugyanis a jövõtõl
félünk, attól, hogy mi lesz, ha elfogy és nekünk nincs tartalékunk.
A bõségre koncentráljunk, és arra, hogy mindenbõl jut mindig annyi, amennyire szükségünk van.
- Mit tárolunk az erkélyünkön?
Ellenõrizzük az ott elhelyezett tárgyakat. Tiszta és rendezett,
vagy a hibás tárgyak, ételmaradékok halmozódnak "ott úgy se látja senki"alapon? Mennyivel szebb látvány egy színes virágokkal,
zöld növényekkel beültetett erkély!
- A pince, a padlás, a garázs is ugyanolyan fontos rész a lakásnak! Tartsunk itt is rendet!
Ezt követõen kerülhet sor a tértisztítási rituáléra, aminek fontos
kelléke a gyertya, füstölõ, kristályok, kis csengettyû vagy tibeti tál
és a zene, virágszirmok, szimbólumok. Gyakran égessünk fehér
vagy lila gyertyát otthonunkba, ez már magában is tiszta, jó energiát vonz.
A tértisztítás során távozó elfáradt, régi energiák után idõt kell
hagynunk, az új, frissen beáramló energiáknak, hogy a lakás egészét bejárják.
Ez idõ alatt érezhetünk kisebb hangulatváltozást, felbolydulást
életünkben, aminek
esetleg nem értjük az okát. Nyugodjunk meg, pár nap alatt helyre áll a rend, és élvezhetjük a friss, tiszta otthonunkat!
Ahol létrejön az egyensúly, ott szívesen tartózkodunk!
Herceg Petra - Nõi Portál

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Változások állhatnak be a munkájában vagy a
A közös tulajdonú vagyontárgyakat, holmikat
Lehet, hogy céljai eléréséért módosítania
Belsõ átalakulási folyamaton megy keresztül,
feladataihoz való hozzáállásában,de az is lehet,
hajlamos lesz a sajátjának tekinteni, és aszerint
kell tervein, de igy közelebb juthat a megvamelynek során személyiségének eddig rejlósításukhoz. Sikerét elomozdíthatja, ha végiggondol- kezelni. A környezete egyre türelmetlenebbé válik harag- hogy új munkahelyet talál. Ne próbáljon ellenállni az új- tett vagy elfojtott oldala került elõtérbe. A környezete
ja, mit akar valójában, és konkrét célokat tûz maga jával, dühével, „õrületségeivel” szemben, hisz karakteré- donságoknak és ne akarja elfojtani ezek iránti igényét! másképp kezd el viszonyulni Önhöz. Ez mindenképpen
elé.
nek kevésbé vonzó vonásaival kerülnek most szembe. Ha nem lép tudatosan, akkor a sors fogja kényszeríteni. válaszlépésekre, további változásra kényszeríti.
BIKA (04.21.-05.20.)
Mostanában minden gördülékenyen megy, fõleg az Ön pozitiv kisugárzásának köszönhetõen.
Annyira kedves és barátságos az ügyfeleivel és az üzlettársaival, hogy egyre jobb eredményeket ér el. Egy szerelemi kapcsolat bontakozik ki egy idõsebb személlyel.
IKREK (05.21.-06.21.)
Üljön le és tervezze meg szakmai karrierjét.
Ebben szerepelhet a továbbképzés vagy a beosztásának megvitatása a feletteseivel. Sõt, most fizetésemelést is kérhet, ha az igényeit kellõen alá tudja támasztani érvekkel. Lehet, hogy fontos híreket kap.

OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Ez az idõszak remek anyagi tartalék képzésIzgalmas és szokatlan románcokban lehet réCsupa tûz és nekiiramodás, amin erõs értelre, illetve arra is, hogy ne adja fel, és lépéssze, amelyekben igazán és gondtalanul önmami kontrollal kell uralkodnia. A szerelemben
rõl lépésre megvalósítsa terveit. Pszichológiai vagy vi- gát adhatja, de ne várja, hogy ezek a viszonyok tartósak impulzív, és ha meglátja a hibákat a szeretett lénylágnézeti változások mehetnek végbe, vagy kezdõd- maradnak. Ha vannak gyerekei, szervezzen velük közös ben, nyomban közli is azokat. A tapintatot még meg
hetnek el a lelkében.
programokat, és fordítson rájuk nagyobb figyelmet!
kell tanulnia!
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Most kedvezõ benyomást tehet másokra, ha
Forduljon most befelé egy kis önismeret és
Egyre türelmetlenebbé válik mindenféle köszámvetés végett, az otthona, a családja biznéha csendben tud maradni és meghallgattöttséggel, korlátozással és színleléssel
ja a többieket is. Új élmények után áhítozik, és igen- tonságost, békés légkörében! Családtagjaitól sok tá- szemben. Párkapcsolatában valamelyikük szabadulni
csak mehetnékje van, fogja hát magát, és ha teheti, mogatást kaphat, jó idõszak ez arra, hogy együtt le- akar a régi szabályoktól. Szinte mágnesként vonzza
gyen velük és tisztázza az esetleges félreértéseket. magához az új ismeretségeket.
utazzon el!
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Ezoterika, lélek, harmónia, rejtély

