Angyali üzenetek
Az alábbi gondolatokért bizonnyal sokan meg
akarnak majd kövezni. Ám úgy érzem, hogy az ezotéria és spiritualitás világában szerzett, több mint
harminc éves tapasztalatom nem csak hogy feljogosít az alábbi gondolatok közreadására, de hibát követnék el, ha nem tenném meg a tõlem telhetõket a
spiritualitásban kevéssé jártasak védelmében.
Nem csak az öltözködésben, az autókban, kozmetikai szerekben, de az ezotéria piacán is megjelent a divat fogalma. Piacról van szó, mégpedig túlkínálati piacról, elég kinyitni a lapok hirdetési rovatát, s az érdeklõdõ (Budapesten legalábbis) legalább
száz lehetõség közül választhat, ha egy tanfolyamon kívánja eltölteni a hétvégét.
Vannak „lefutott” témák, amelyekre akkor is alig
ül be valaki, ha a legnagyobb tudású elõadó tartja,
míg a divatos címekre tódul a közönség. Ha ma valaki könnyen be akar futni, nem kell mást tennie,
mint angyal-tanfolyamot hirdetni. Biztos siker lesz,
akkor is, ha õ maga is egy héttel ezelõtt ült be elõször egy ilyenre. Sajnos ismerek ilyen „mestert”.

Kik is az angyalok?
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Minden vallás és szellemi iskola elismeri a test
nélküli lények létét, a szellemi hierarchiákat, és bizony sokszor érezzük a jelenlétüket, vagy történnek
olyan dolgok, amelyek nem
fizikai erõk által jönnek létre. A szanszkrit nyelv dévának, fénylõnek nevezi õket,
arra utalva, hogy nincs fizikai testük, csak fény (energia) testük van. Az alacsonyabb rendûek a rúpa-dévák,
az alakkal rendelkezõk, a
magasabb szintûek az arúpadévák. Nekik nincs formához kötött alakjuk, de bármilyen formát felvehetnek.
A keresztény és iszlám világ e lényeket nevezi angyaloknak. Feladatuk a keresztény felfogás szerint a Mindenség rendjének fenntartása, az erõk uralása és
közvetítés Isten és a teremtett világ között. A Kabbala õrizte meg az égi hierarchiák rendjét, amelyet
a korrektebb mai iskolák, így például a teozófusok
híven követnek. Mások már csak a „legalsóbb”
szintekrõl, az arkangyalokról és angyalokról tudnak.
Az eredeti rendszer a következõképpen festett:
* Metatron a legmagasabb szintû teremtett lény,
minden mennyei seregek feje
* A Szeráfok – õk az isteni egység és szeretet
szellemei
* A Kerubok – a legmagasabb erõ és tudás hordozói
* A Trónállók – az isteni akarat legfelsõbb közvetítõi
* Az Uraságok – a bölcsesség szellemei
* A Hatalmasságok – a védelem szellemei
* Az Erõk - a mozgás és erõ szellemlényei
* Az Arkangyalok – az Isten közvetítõi a lenti világ felé, egész világkorszakokat irányító szellemek
* Az Angyalok – közvetlen közvetítõk a földi és
a magasabb világok között
* és utánuk jön az emberi, állati, növényi és ásványi világ.
A teremtés kezdetén a Teremtõvel szembeszálló,
lezuhant lázadó lényekbõl lettek a démonok és az
alvilág ördögi lényei. Ezek hierarchiája mintegy tükörképe a fenti világoknak.
A fizikai test nélküli és a testben élõ lények a létezés más és más köretit jelentik. Teljesen téves az
az elképzelés, hogy aki jó volt földi életében, halála után rögtön angyallá válik – bár olyannal is találkozhattunk, aki már a jelen testében élve angyalnak
képzelte magát – amíg be nem utalták a pszichiátriára.
Az angyalok tehát a közvetlen közvetítõk az ember és a magasabb szellemi világok között. A hagyomány szerint minden emberi lélek mellett áll
egy angyal, hogy a jó úton vezesse – amennyiben az
hajlik rá. Sokan úgy tudják, még egy õrzõ angyal is

van, de van, aki még egy harmadik, segítõ angyalról is tud – ez már valóságos személyi testõrség!
„Angyalok által lesz az ember erõs” – mondja a
Kabbala is. Ám némi elbizakodottságra vall, ha azt
hisszük, Isten egész õrszázadot állított mellénk,
akár egy miniszterelnök mellé. Vagy – erre is gondolhatnánk – annyira félresikerültek vagyunk, hogy
egy õrzõ már nem is bír velünk?
Az angyalok a mienknél sokkal tisztább, magasabb rezgésû világban élnek, és nehezen viselik el a
mi zajos, piszkos, zûrzavaros, indulatoktól szennyezett világunkat. Nehezen tudnak ebben a számukra
túl sûrû és visszatetszõ közegben mozogni, számukra ez olyan, mintha nekünk mondjuk mocsárban
kellene közlekednünk. Megteszik, ha szükség van
rá, de nem engedelmeskednek feltétlenül. Fõleg
nem az egoista, kényelmi indítékú, vagy másoknak
ártó kéréseknek.

Mikor szabad kérni?
A mágia mindig is szerette volna azokat a kulcsokat birtokolni, amelyekkel engedelmességre
kényszeríthetné a magasabb világokat, de ez mindig
hiú ábránd volt. Kényszeríteni csak az alsóbb világok szellemi lényeit lehet – de az meg veszélyes.
A középkor mágusa még
tudta, hogy kitõl mit lehet
kérni, kinek mi az „illetékességi köre”. Erõt, hitet, bátorságot, szeretetet, az angyaloktól lehet kérni, földi dolgokat
már kevésbé, kincseket, mások fölötti hatalmat, másnak
való ártáshoz segítséget a démonok tudnak adni. A középkori felfogás sajátsága, hogy
sokan igyekeztek mindkét oldallal jóban lenni. Szerencsére ezt ma másként látjuk, mióta olyan halhatatlan mûveket
írtak a sötét oldallal való elkötelezõdésrõl, és annak következményeirõl, mint a
Faust - vagy akár a Csillagok Háborúja.
A Kabbala azt mondja, hogy az angyalokat csak
„félve és remegve” szabad megszólítani. A mai ember ezt úgy értheti, hogy a legnagyobb hittel és tisztelettel. Szent Ágoston, a negyedik-ötödik században élt egyházatya már arra figyelmeztetett, hogy
annak, aki nem tiszta lélekkel akarja az angyalokat
megidézni, „csaló démonok” fognak jelentkezni.
Valóban, ha megkérdezünk valakit, honnan tudja,
hogy egy arkangyal szavait tolmácsolja, általában
azt mondja, onnan, hogy õ maga mondta, márpedig
az angyalok nem hazudnak! Ugyanis sokaknak már
a „szimpla” angyal kevés, nekik már arkangyalok
kellenek!
Nem tudni, a mai angyal-idézgetõk naivitása
vagy tudatlansága-e a nagyobb? Illene tudni, hogy
az asztrális világ lényei képesek bármilyen formát
felvenni, és a ”látókat” is megtéveszthetik. Ez csak
a megvilágosodottakkal nem fordulhat elõ, õk mindig tudják, kivel állnak szemben. Persze itt nem az
intenzív hétvégi kurzusokon megvilágosodottakat
értem, nem is azokat, akik magukat annak vélik, miközben csak megzavart tudatú tévelygõk. Mellesleg: mindenki képes becsukni a szemét és csodás lényeket elképzelni. Sokan pedig elég naivak ahhoz,
hogy elhiggyék a tanfolyamon, hogy ekkor már az
angyalokat látják. Pedig elegendõ lenne a szentek
történeteit olvasgatni: egy valódi mennyei lénnyel
való találkozás valami olyan elemi erejû, megrázó
élmény, amely az illetõ teljes lényét képes megváltoztatni. Az élmény intenzitása úgy viszonyul az
imaginált (képzelt) képekhez, mint az atomvillanás
fénye a gyertyalángéhoz. Ha akarná, sem lehetne
már többé ugyanaz az ember – és aligha hihetjük,
hogy ez történik az angyal-tanfolyamra járók ezreivel minden hétvégén!
Részlet Kövesi Péter hamarosan megjelenõ
"Utazások Ezotériában" címû könyvébõl.
Forrás: astronet.hu
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Az Atlantiszi
Gyûrû
Az eredeti atlantiszi gyûrût, mely homokkõbõl készült,
egy Francia egyiptológus: d'Agrain találta meg 1860-ban, a
Királyok völgyében végzett ásatásai során, Jua Fõpap sírjában. A sír felnyitásakor megtalált papírra vetett átok azért
nem hatott rá, mert késõbb magánál tartotta a gyûrût.
De eredete Atlantiszból származik és több ezer éves.
A gyûrû hatásfokát nézve anyaga mindegy, hogy mibõl
készül, mert mintázatában hordja erejét. Meghatározott
rend szerint elrendezett geometrikus formák sugárzása miatt aktív, melyben a mintázatok elektromágneses hullámokat bocsájtanak ki, s így egy aktívan mûkõdõ védõpajzsot
biztosít viselõjének.
Megvéd minden káros energetikai befolyástól, geofizikai
okoktól, légkör rezgésének zavaró hatásaitól, véd még minden láthatatlan külsõ hatástól, vagy bármilyen rossz kívánságtól pl: átok, rontás, vagy egyéb mágikus agressziót közömbösít, transzformál.
A védelmet mûködtetõ erõ emellett tiszteletben tartja
szabad akaratunkat is, ezért nem akadályozza meg az öngyilkosságot sem ha valaki szabad akaratából úgy dönt.

A gyûrû mintázata
A gyûrû alapmintázatának kinézete: középen három egyforma hosszúságú vonás vízszintesen egymás fölött, mindegyik végénél található egy-egy négyzet, és ezek végéhez
egy egyenlõ oldalú fekvõ háromszög kapcsolódik, mely
csúcsával kifelé és középre néz.

A gyûrû alap mintázatának jelentése: a két végén lévõ
háromszögek, az egyik legfényesebb és legközelebb álló
csillagot a Szíriuszt jelképezik, mely két csillagból áll. A
Szíriusz "A" azaz Tolo, a Szíriusz "B" azaz Po-tolo azaz
Fehér törpébõl. Feltételezések szerint innen érkezett az atlantiszi kultúrát teremtõ civilizáció. Ez bizonyítja különbözõ népek (nomád kultúrás, afrikai õserdei népek, dogonok
stb) földön kívüli eredetét is.
Feltételezések szerint a gyûrûn lévõ háromszögek a Szíriuszról érkezõ jeleket regisztráló antennák is, de a piramis
energiáját is jelképezik. Érdekesség, hogy állítólag a Plejádokról is érkeztek ide civilizációk (fénysugarakon). A háromszög továbbá: fényt, mozgást, életet, bõséget, de védelmet is szimbolizál, egyben a védõ mágia legfontosabb eszköze is. Ezért az imákat, megerõsítéseket vagy varázsigéket
mindig háromszor kérjük, ismételjük (megfogalmazás, felküldés, lezárás, eredmény befogadása). A háromszög további jelentései: múlt, jelen, jõvõ, - test, lélek, szellem, Menny, föld, alsó világ, - Teremtés, fenntartás, bomlás. De
ezen kívûl még: Istenséget, Szentséget, Gondviselést, védelmet jelképez.
A gyûrû többi geometriai formája, a négyzet jellemzõi: a
stabilitás, mozdulatlanság, alap (például a piramis alapja), a
négy elem, a föld, az egyenlõség, pártatlanság, jog, az igazság, a tartósság. A négyzet és a téglalap (azaz a középsõ vonások) a négy világtáj és a négy rendszeres szél megfelelõi.
A három téglalap együtt ismét egy négyzetet alkot.
A kõr - azaz maga a gyûrû - formája a teljesség, az univerzum, a végtelenség jele is egyben.
Forrás: napkapu.hu

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Otthona felújjítása van napirenden. Lehet, hogy
Egy véletlen folytán olyasmit jut a tudomására,
Anyagilag kiegyensúlyozott idõszak kezdõdik.
A karrierjével kapcsolatos döntõ lépést még
a hónap elsõ felében még a gondok lesznek túlaminek birtokában még a fõnökséget is az ujja
Ennek köszönheti, hogy a továbbtanulásra is
12-e elõtt meg kellene tennie, akkor arathatmarad elegendõ energiája. A háta mögött már pletyká- köré csavarhatja - ha elég merész. Viszont a magánéle- súlyban, de a 12-i telihold után már “sínen lesz”. A lakása- na leginkább. Magánéletében is érdekes változások
kat szövögetnek, amiért egyik munkatárssal többet van tében nehezebben lesz a dolga. S ha még egyedülálló, vatóra olyanokat is meghív, akikhez egyelõre laza szálak érlelõdnek. Bármennyire csábítóak az ajánlatok, tartegyütt. Pedig ez nem több szakmai barátságnál.
senkit nem talál eléggé vonzónak ezekben a hetekben. fûzik, de a karrierje érdekében szeretne hozzájuk tartozni. son mértéket. Minden téren.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
A szakmai és pénzügyi lehetõségei csábítóak,
Kedvezõ fordulat várható a kapcsolataiban.
Elõszeretettel használják ki a munkatársai, de
Minél távolabbra kerül, annál jobban megérti a
Olyan meghívást kap, amikrõl korábban álmosegítséget hoz a hónap: olyan helyzet adódik,
de hosszabb távon ebbõl kevés realizálódhat.
dolgokat, amik az utóbbi idõben borzolták a hanBaráti köre átrendezõdik: eddig azok voltak bizalmasai, akik dozott, sõt talán közös munkában is részt vehet azokkal, amikor a színfalak mögötti események lendítik elõre a dol- gulatát. Párja olyasmit kér öntõl, amit furcsának tart, de
önhöz hasonlóan gondolkodtak, most azok társaságát ke- akikre felnéz. Viszont kisebb családi (testvéri?) viták várha- gokat. Mivel nagyon tud hallgatni, nemcsak barátai avat- mert nem akar ellenkezni - hát megteszi. Leginkább ön ámul
resi, akik ugyanúgy éreznek mint ön. És ez nagy különbség! tók, mert olyan kritikát kap, ami kínosan érinti - de jogos. ják be a titkaikba, hanem egy bizalmi álást is megkaphat. majd el azon, milyen csodás változást von maga után.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Új lehetõségek nyílnak meg ön elõtt. Ám a
Makacsságával magára haragít néhány embert,
Egyre szûkebbnek érzi a régi kereteket. AzokÖrömének olyanok is keresztbe tehetnek,
sikerhez nehéz út vezet: rengeteg munka és
ból is elege van, akik körülveszik: új ismerõsökde végül mégis eléri célját. A szerelemben viszont
akikrõl eddig azt hitte, szeretik - hiszen örökidegeskedés. De a 12-i telihold után minden elcsitul, nem ártana változtatni a stílusán. Párja a kritikus megjegyzé- re, új élményre vágyik. Ehhez mindentõl el kell szakadnia, ké dicsérték. Meglepetésére most azokkal inkább szót
és energiáját kizárólag az új célra fordíthatja. Na meg sek helyett kényeztetésre vágyik. S ha nem kapja meg ön- de élvezi. Azt sem bánja, ha mindent elölrõl kell kezde- ért, akikkel eddig vitái voltak. A magánéletében is fela szerelemre.
nie. A váltás nem lesz zökkenõmentes. De megéri.
tõl, lehet hogy idegenben keres magának megértést.
tûnhet egy vetélytárs. Ne a párját kárhoztassa emiatt!

HOROSZKÓP

Hit, lélek, harmónia, rejtély

