Hit, lélek, harmónia, rejtély

EURÓPAI IDÕ
2012 / 3

12

helyzet még intenzívebbé válik: Magyarországra 2012. év elejétõl gyökeres átfordulás és teljes megújulás várhat! Hozzá kell tenni, folyamatról van szó, mely 2012 januárban indul (de
már 2011. decemberben éreztetheti hatását),
szakrális királyság az egyetlen út
majd a második fordulója 2012 nyár (talán
dara! (Jelzem, nem "újjászületést" hoz a Fõnix! még az elsõnél is erõsebb), majd a harmadik
Feltámadást! A kettõ ugyanis nem ugyanaz.) Az "záró akkordja" 2012 novembere lehet.
Eridánusz egy olyan Égi Út, mely a beavatás útja,
Itt jegyzem meg, milyen érdekes "véletlen",
mely súlyos próbatételeken át vezet el végül a fõnix-i feltámadáshoz, s melyet Krisztusi Útnak is hogy a maja próféciák által jelzett "dimenzióválnevezhetünk. Ez a Krisztusi tás" elvileg (ha igaz a jóslat) éppen 2012 decemKeresztúttal analóg. Ismert berére esik, mely így szoros összefüggést mutatna
a mondás: "Népek Krisztusa a magyarság sorsával, hiszen a magyarság Szent
Korona szellemében történõ újjászületése és feltáMagyarország".
Mivel az Uránusz már az madása pontosan 2012. novemberre fejezõdne be,
eridánuszi út végén jár, itt közvetlenül a dimenzióváltás elõtt… Szeretném
lép kvadrátba a magyarság mindehhez hozzátenni, nekem nem feladatom a
csillagképében – a Nyilas- maja jóslattal és a "dimenzióváltás" lehetséges
ban – haladó radikális Plú- idõpontjával foglalkozni, ezt az erre beavatottak
tóval, így mindez együtt azt közvetítik. De akár igaz mind a dimenzióváltás téüzeni, a magyarság végig- nye, mind annak idõpontja, akár nem – a Magyar
járta már a próbatételek Köztársaság képletében mutatkozó Égi hatások, s
útját – a Krisztusi Ke- így az egész magyarságot érintõ sarkalatos váltoresztutat -, s most elérke- zások mindenképpen a 2012. évhez (s annak fenzett az út végére, a Fõnix ti három idõszakához) köthetõek.
Ha tovább haladunk az Uránusz vonalán az látvörösen izzó tollaival övezett teljes feltámadáshoz! Radikális újjászüle- ható, hogy az ország képletében a 2. házban tartózkodik, így lép teremtõ (megvalósító!) kapcsotéshez. Hogy "hamvaiból" keljen új életre.
Mindemellett a Magyar Köztársaság szorosan latba a Plútóval. Ez pedig azt mutatja a radikális
vett képlete (a "mundán horoszkóp") a következõ változás elsõsorban az ország anyagi életét, a
Égi képet mutatja. A fent említett Plútó a Nyilas gazdasági rendszert és az ország stabilitását
csillagképében, a Déli Korona csillagai felett fogja gyökeresen érinteni, átalakítani. Azaz a
2012 januárjában (körülbelül a közepe fele) eléri januárban induló átalakulási folyamat valószíaz ország egyik legsarkalatosabb pontját, az ún. nûleg (de persze nem kizárólagosan) egy teljes
ASC-ét. Ez az a pont az asztrológiában, amely gazdasági átrendezõdést jelenthet, mely a plúegyéni szinten az egész személyiséget mutatja, egy tói elvek alapján elõször elsöprõ erõvel beborítja
ország képletében pedig az egész (!) országot je- a régi elavult gazdasági felépítményt – azaz a jelöli. Az "egész" szóra külön felhívnám a figyel- lenlegit -, úgy, hogy a gazdasági és pénzügyi
met! Ugyanis a Plútó-ASC együttállás alapján rendszert az országban a földig rombolja egy nagyon radikális, mélyreható, elsöprõ ere- vagy legalábbis alapjaiban megrázza. A gazdajû fordulat várható az ország életében, mely sági robbanás ebben az esetben kompromisszuannak "egészét", azaz minden lakóját, minden mok és átmenet nélkül söpörhet végig az orszápolgárát érinti. Mindenkit! Kortól, nemtõl, gon. Nem lesz középút. Mivel azonban a Plútó –
tisztségektõl, rangtól, vallási meggyõzõdéstõl, Uránusz kvadrát legszorosabb hatása 2012 nyaspirituális avagy racionális ra, így nem kizárt, hogy a pénzügyi összeomlás
beállítottságtól, és vagyoni (vagy hívjuk inkább úgy: mélyreható átrendezõdés) nem januárban, hanem csak nyáron köhelyzettõl függetlenül.
És ez jó hír. Hiszen a vetkezik be. (És jelzem újra: nem látni elõre, ezek
plútói fordulat bár elõször az Égi hatások egészen pontosan az anyag síkján
megrázó élmény lehet – hi- hogyan, milyen formában fognak realizálódni!
szen a Plútó mindent elvesz, Ezt jelenleg csak a Teremtõ Isten tudja.)
Egy dolgot viszont biztosra vehetünk: ha ez a
ami nem méltó hozzánk,
radikális
gazdasági fordulat bekövetkezik, ha
vagy aminek lejárt az ideje
– de aztán átfordul pont az a jelenlegi gazdasági modell valóban alapjaiellenkezõjébe, s egy minden ban összeomlik, akkor a helyén egy teljesen új,
korábbinál magasabb szin- egy sokkal jobb, egy jóval magasabb színvonatû új világot építhetünk fel lú épül fel! Ugyanis a Plútó mindig, minden eseterejébõl! Azaz 2012 január- ben, kivétel nélkül így mûködik. Ezért senki ne
jában lehet, hogy mindent ijedjen meg, ne essen pánikba, és ne essen ki a
elsöprõ erejével odacsap az szíve középpontjából, hanem bízzon a plútói forasztalra, s egy határozott dulat átminõsítõ, felemelõ erejében! Hiszen gonmozdulattal lesöpri azt, aminek a magyarság éle- doljunk csak bele: a Plútó mindeközben a Tejútében már lejárt az ideje, azt, ami nem Fény. Elvi- ton, az Istenek Útján jár. Így tehát ez a minõség,
szi a régit, hogy a helyén egy teljesen ÚJAT, egy isteni minõség vár ránk az ország jövõjét, s az
jobbat, egy fényesebbet alkosson. Ha mindehhez ország gazdasági életét illetõen is!
Forrás: csillagtitkok.hu
hozzáadom az Uránusz erejét, amely az asztroló(befejezõ
rész
következõ
lapszámunkban!)
giában a teljes megújulás szimbóluma, akkor a

A magyar nép feltámadásához a

1. rész

HOROSZKÓP

Most egy személyes bevezetõvel szeretném kivételesen kezdeni. Sokat gondolkoztam rajta az
elmúlt napokban vajon megírjam –e ezt az írást?
Vajon miért pont nekem kéne
megtennem? Vajon van –e "jogosítványom" hozzá? Szeretném,
ha az alábbi sorokat most mindenki egy csepp kételkedéssel olvasná. Ne fogadjátok el feltételek
nélkül, amit most leírok! Mert tévedhetek. Mindenki a szívére
hallgatva döntsön.
Az asztrológiának van egy
olyan területe, melyet úgy hívunk "mundán horoszkóp". Ez
egy ország ún. "születési képletét" vizsgálja. Valamiért én eddig
a Magyar Köztársaság születési
képletével, s ennek asztrológiai
tranzit mozgásaival nem foglalkoztam. De az elmúlt hetekben olyan sokszor jött szembe velem ez
a téma, hogy az Égiek szinte már belenyomták az
orromat, hogy nézzek rá a Magyar Köztársaság
képletére. Így született meg végül ez az írás.
Hogy rögtön a dolgok közepébe vágjak, az ország képlete a jelenlegi bolygómozgások alapján radikális fordulatot sejtet. Kikerülhetetlen,
kényszerítõ, plútói fordulatot, mely sok munkával és kemény küzdelmekkel járhat, de végeredményben a teljes és gyökeres újjászületés
lehetõségét és egy elképesztõen nagy minõségi
emelkedést rejt magában.
Már jó ideje sok szó esik egy nagyon fajsúlyos
energiáról, a Plútó – Uránusz racionalizáló fényszögérõl (kvadrát), mely még évekig hatni fog az
Égen. Ez a mélyreható változásokat hozó fényszög
úgy tûnik Magyarország életére is rendkívül jelentõs (sorsfordító) hatással lesz!
Korábbi elõadásaimon
(s fõleg a húsvéti dobogókõin) már elmondtam, mit
is jelenthet általánosságban
ez a fényszög. Hiszen már
önmagában - "csupaszon"
– is azt üzeni, a magyar
nemzet életében radikális
sorsfordulatot hozhat,
mely a nemzet, a magyarság teljes feltámadásához
vezet. Miért mondom mindezt? A Plútó a Nyilas csillagképében jár a Déli Korona csillagai felett. A Nyilas köztudomásúlag a magyarság csillagképe. A
Déli Korona félkörív alakú csillagai pedig a Magyar Szent Korona Égre írt üzenetét jelentik. Az
Uránusz (mely a Plútóval kvadrátban van) az Eridánusz csillagkép végénél, méghozzá a Fõnix csillagkép felett jár. A Fõnix pedig a feltámadás ma-

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Jó hír: irigyei száma hamarosan szaporodni
Egy kis plusz bevételre tehet most szert,
Könnyebb önnek most eladnia, mintsem
A Plútó most maradéktalanul segíti önt abfog. Ez persze azt is jelentheti, hogy ön kissé
ami, ha nem is húzza ki a csávából, némileg
megvalósítania az ötleteit. Az azonban
ban, hogy minden tehetségét, lehetõségét
mindig beválik önnél, hogyha a mások érzelmeire enyhítheti a gondjait. A küzdelem azonban még tartós elvonul a világtól, és magára marad. Ez azonban csak maradéktalanul kihasználja. Ha azonban nem így tesz,
próbál hatni. Csak vigyázzon, hogy ne menjen át egy- lesz. Talán tartósabb, mint gondolná. De mindig lesz idoleges. Rengeteg új barátja lehet, találjon rájuk, vagy akkor e bolygó gondoskodni fog a frusztráló érzésekrõl
hagyja, hogy megtalálják önt!
fajta érzelmi zsarnokoskodásba a hatni akarása.
apró segítség is, bízzon a jó sorsában!
is. Keresse meg saját határait!
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Csak annyit várjon el másoktól, amit
Ha társat keres, tartsa nyitva a szemét, mert
Kötelességének érzi, hogy biztonságot nyújtTalán kiváló emberismerõnek hiszi magát,
közelebb van a lehetõség, mint gondolná. Talán
son a partnerének. Ez addig szép és jó, amíg õ
magától is szívesen juttatna bárkinek. Igaz
de bizony, még önt is meg lehet vezetni.
ez az anyagiakra, az érzelmekre, és a figyelemre is. A valaki olyannal alakulhat ki vonzalom, akire eddig ál- is kötelességének érzi, hogy ezt valami módon viszonoz- Különösen a mai napon legyen hát óvatos, fõleg üzleti
Jupiter és a Szaturnusz tartós szembenállása valami- maiban sem gondolt, aki inkább ellenszenvet keltett ön- za. Az egyoldalúság azonban mindig galibához vezet. és pénzügyekben. A szerelem más: ott nem árt az
ben. Ámor huncut és nagy úr!
Adjon neki módot a viszonzásra.
lyen tartós vitát jelez kedvesével.
ábránd, csak ne akarjon rá építeni.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Hajlamos lehet arra most, hogy csak azokat a
Ön nagyszeru szervezõ, és legfobb erénye,
Ahhoz, hogy jól érezze magát, szüksége van
Ma nehezen fékezi meg indulatait, pedig
tényeket ismerje el, lássa be, amelyek alátáannak tudatára, hogy ön mellett van valaki, akhogy mindig odafigyel az apró részletekre is! Az
leginkább magának árt azzal, ha dühét másokra
masztják az ön koncepcióját. Ezzel a stratégiával azonban erény azonban hátránnyá is válhat, ha másoktól is iben maradéktalanul megbízhat. Még arra is hajlandó, szórja. Talán épp egy jóindulatú támogatóját riasztaná el
könnyen a saját áldozatává válhat. Örüljön neki, ha felvilá- ugyanezt várja el. Ne vesse el mások ötleteit, csak azért, hogy mindenben alávesse magát az o akaratának. Ámde magától e tettével. A legfõbb támogatója pedig épp a kedgosítják mások.
önnek szüksége van a szabadságra is!
mert azok kidolgozatlanok.
vese, ezt ne feledje!

HOROSZKÓP

Plútói fordulat Magyar Honban
a Fõnix madár szárnyai alatt

