Plútói fordulat Magyar Honban
a Fõnix madár szárnyai alatt
A magyar nép feltámadásához a szakrális királyság az egyetlen út
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Mivel nem vagyok gazdasági szakember így
nem tisztem felvázolni az új gazdasági rendszer
lehetséges mûködését és körvonalait. De feladatom felvázolni azt, hogy a csillagok üzenete alapján egy minden korábbitól eltérõ, sokkal
magasabb minõségû, teljesen
új gazdasági rendszer születhet
meg az országban 2012-ben.
Egy olyan gazdasági rendszer,
amely Tejút erõkkel támogatottan, a Fény erejével mûködik majd. Mi pedig fogadjuk
el, ehhez a réginek végérvényesen meg kell halnia.
Mivel az Uránusz által érintett 2. ház az önállóság és biztonság területe is, így az ország
szempontjából ez is elõtérbe kerül 2012-ben. A radikális, megújító fordulat elõször megrengetheti az ország
stabilitását, biztonságát is. De csak elõször!
Mert aztán másodszor, azaz második lépésként
pont ez, tehát az ország – a nemzet – anyagi és
fizikai stabilitása és biztonsága fog átfordulni,
vagyis maximálisan stabilizálódni. (Ugyanis a
Plútó maximalista! Kevesebbel nem éri be.)
Végeredményben (várhatóan 2012 végére)
ezáltal köszönthet be a nemzet életében egy
olyan Új Minõség, amely maximális anyagi stabilitással és gazdasági biztonsággal jár. Ezáltal
válhat hosszú idõ után az ország újra gazdaságilag teljesen önállóvá és rendkívül termékennyé. Minden külsõ hatástól, idegen szervezettõl vagy sötét pénzügyi manipulációtól tökéletesen függetlenné. A 2. ház azt is üzeni: "Állj a
saját lábadra!" s azt is: "Biztonságban érezheted
magad!" Ezzel a fordulattal a magyarság (fõleg
anyagilag) a saját lábára állhat, s végre valóban teljes biztonságban érezheti magát saját
hazájában.
Mindez nyilván azért
fontos, hogy még 2012 decembere elõtt bekövetkezzen, hogy mire az év
végi energiahullám eléri a
Földet addigra a Mag Népe valóban készen álljon
õsi sorsfeladatának betöltésére: a Nyilas csillagkép
szellemében teljes összefogásban, egységben útjára indítsa a Fényt a Kárpát-medencében.
Mindeközben még egy
nagyon érdekes jelenség
zajlik az ország képletének
vizsgálata alapján. Korábbi
írásokban volt róla szó már, hogy a Szaturnusz
nagyon jelentõs csillagképi változásban lesz novemberben, hiszen eléri a Spica csillagot, amely
dimenzió kapu és ezzel majd’ két évre belép az
Angyal csillagképébe, mely a magasabb dimenzióba lépés idejét hozza el. A Szaturnusz angyali
energiája az ország 9. házában aktiválódik, s így

magyar ország sorsát is jelentõsen befolyásolja,
ugyanis azt üzeni eljött az ideje, hogy az angyali
segítõ erõk a gyakorlatban is megjelenjenek a
magyarság életében. Eljött az Ideje az isteni beavatkozásnak, s egyben az Isteni Törvény megnyilvánulásának. (A Nyilas
csillagkép ahol a Plútó jár
önmagában is az Isteni Törvény üzenete!) A Szaturnusz
azonban kemény mester, sokat ad, de azért mindig kér
valamit cserébe. Tehát mindez azt is jelenti, ahhoz,
hogy a magyarság magasabb dimenzióba emelje
hazáját, ahhoz, hogy a
konkrét Égi Segítség (az
Isteni Erõ Fentrõl) megérkezzen, alázatot kell tanúsítania a nemzetnek. De
NEM megalázkodásról van
szó, félre értés ne essék! És
nem is kell most senkinek haragosan felsóhajtania, hogy "de ez a nemzet már olyan sok megaláztatáson és szenvedésen ment keresztül…"
Elég az önsajnálatból! A szaturnuszi törvény érvényesülése a 9. házban a Spicával karöltve azt jelenti, a
Teremtõ Isten elõtti alázatos fõhajtásra van szükség a magyarság részérõl! Ezzel nyerünk bebocsájtást
egy magasabb minõségû életbe nemzeti szinten. Amit Wass Albert oly
sokszor oly szépen leírt, annak most jön el az ideje: a minõségi sorsfordulat kulcsa, ha a magyar
emberek végre felveszik a kapcsolatot a szívükben a Teremtõjükkel, a Magyarok Öregistenével, alázatosan fejet hajtanak elõtte és tisztelettel és erõs hittel megkérik az Atyát segítse
a nemzetet a felemelkedésben. Ezt mind egyénileg – s ha eljön az ideje – mind nemzetileg is
el kell végezni. Kulcsfontosságú. Hiszen a Szaturnusz a Küszöb õre. Csak az
arra méltókat engedi be a
magasabb dimenziókba.
Most a nemzetnek is méltóvá kell válnia. Méltóak
pedig csak akkor leszünk ha
Isten felé fordulunk, ha
végre összefogunk és ha a
Szív Törvényét mûködtetjük a hétköznapokban is.
Ha ez sikerül, akkor
nagy csoda történik: angyali és isteni segítséget
kapunk a teljes újjászületéshez! Nincs olyan mélypont, nincs olyan gazdasági összeomlás, amibõl ne tudnánk teljes Fényerõvel, az egész világnak példát mutatva felállni, ha a Magyarok Öregistene, s Boldogasszony
Anyánk angyalai mellettünk állnak. Márpedig
mellettünk állnak. Így pedig félni nincs mitõl.
Még egy érdekes összefüggés sejlik fel a magyarság szempontjából a Szaturnusz Angyal csil-
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lagképbe lépésével! A Magyar Köztársaság képletében a fent már említett ún. ASC-én ugyanis
rajta áll a Szaturnusz (is), méghozzá a Nyilas csillagkép és a Déli Korona csillagaitól övezve. Ez
önmagában is egy olyan országot sejtet, mely a
Magyar Szent Korona szellemisége által vezérelt.
Illetve: csak ez vezetheti a felemelkedésben! Ez a
Szaturnusz most égi útját járva belép az Angyalba, ezzel mintegy összekapcsolja most az ország
életében a Déli Korona csillagkép (a Szent Korona) és az Angyal csillagkép üzenetét. Tudjuk,
hogy gyönyörû régi ábrázolásokon a Magyar
Szent Koronát angyalok hozzák le az Égbõl. Úgy
tûnik, a Szaturnusz által most ennek (ismét) eljön
az Ideje. A szakrális királyságnak a magyar
nemzet életében tehát eljött az Ideje. Az angyalok 2011. november közepétõl kezükbe fogják
a Koronát, s készen állnak rá, hogy megkoronázzák vele a Mag Nemzetét. Mert a felemelkedéshez, a teljes radikális újjászületéshez, a magyar nép feltámadásához a szakrális királyság
az egyetlen út.
Összevetve a 2012. év országunkat érintõ sorsfordító dátumait a maja jóslat lehetséges idõpontjával (2012. december) félelmetes egybecsengés
(vagy Égi Terv?) figyelhetõ meg. Mert talán merész a kijelentés, de mi van akkor, ha a sokat emlegetett "dimenzióváltásnak" (vagy legalábbis radikális energia átrendezõdésnek) elõfeltétele a
Magyar Szakrális Királyság megszületése? Mi
van akkor, ha az egész világot átalakító változás-folyam elindulása valamiért tökéletesen össze van hangolva
Fentrõl egy egészen kicsi, mások szemében mára már szinte jelentéktelennek nyilvánított nép sorsával és küldetésével, nevezetesen a Mag Népének, a magyarságnak sorsával? Vagyis azzal, hogy a Mag Népének kell
"hamvaiból" feltámadnia, újjászülnie
hazáját, s ezt követõen útjára indítani a Fényt a Kárpát-medencében. (S persze ezt
követõen más népekkel karöltve, szövetségben
segíteni mindenki mást is testvéri szeretettel a felemelkedésben.)
(Persze hozzátéve: HA igaz a maják jóslata, ha
igaz a maják idõszámítása, és ha mindez, amit én
most leírtam nem csak egy lehetõség marad az
univerzum nagy energia rendszerében, hanem valóban megvalósul.)
Végezetül szeretném leszögezni. Az Égre írt
csillagképi üzenetek mindig lehetõségek. Az
egyes ember életében, s egy nemzet életében egyaránt. Hogy élünk-e vele csak rajtunk múlik! Bár
személyes véleményem, hogy ilyen fajsúlyos,
erõteljes égi hatások mellett szinte lehetetlen
"nem élni" a lehetõséggel.
Azt mondjuk az asztrozófiában, a Plútó az
egyetlen sorsfordításhoz szükséges erõ! A magyarság 2012-ben kezébe kapja ezt az erõt! A
radikális, mindent átminõsítõ és mindent felfényesítõ fordulat mind gazdasági téren, mind
szellemi téren, mind az ország stabilitását, biztonságát, önállóságát illetõen, azaz az egész magyarságot illetõen most adott. Áldozatokat kell
érte hozni, alázatot kell tudni tanúsítani, fejet
kell tudni hajtani a Teremtõ Isten elõtt, erõs
szívvel, hittel és tiszta lélekkel kell belemenni. S
fõleg a Déli Korona szellemiségében: csak teljes
összefogással lehetséges! Sehogy máshogy. De
ha mindez meg van, a legmagasabb égi és angyali segítséget kapjuk meg hozzá!
Forrás: csillagtitkok.hu

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Az önkorlátozást nehéz összeegyeztetni a
Most megnyerõ és biztos modorával, határoNemcsak a medvének, de önnek is ki kell
Nehéz most a munkatársaival szót értenie.
végtelen szabadságvággyal, ami újabban úrrá
zott kiállásával sokakat maga mellé állíthat.
bújnia immár barlangjából. Akár esik, akár
Talán legjobb lenne, ha inkább a magányos
fúj, de még a napsütéstõl sem szabad megijednie. A Még a versenytársai is felnézhetnek önre. A példamu- lett önön. De mégsem teljesen lehetetlen. Érdemes hát munkálkodást választaná ma, ha teheti. Ha mégsem,
tettek mezejére kell lépnie: ne halogassa tovább: tatás azonban több mint puszta marketing. Azt is gon- megpróbálnia annál is inkább, mert a parttalan szabad- akkor próbálja meg elkerülni az érzelmi konfliktusokat,
ság méreggé válhat.
amit meg akar valósítani, tegye meg.
dolja, amit mond és ez adja meggyõzõ erejét!
és meddõ vitákra okot adó helyzeteket.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Most senki nem állhat ellent az ön akaratáA szépség, a harmónia jegyében telhet a napValaki barátságáért meg kell küzdenie. Talán
Most igazán elemében érezheti magát:
ja. A harmóniát azonban ne úgy értse, mint
egy kicsit a szerelemmel is összekeveredtek a
nak. Ha mégis volna, aki felemeli a hangját,
érvelésével mindenkit meggyõz, lelkileg is
ne hangerõvel, hanem érvekkel és hûvös nyugalmával valami végtelen nyugalmat és semmittevést. Azt so- dolgok: jó lenne tisztáznia, mit is akar tulajdonképpen. hat, nem pusztán a logikájával. Lehengerlõ stílusa csak
gyõzze meg. Van, akinek fáj önt vezetõ szerepben lát- hasem adják ingyen, most is meg kell küzdenie érte. Elsõsorban persze önmaga elõtt. A kétszínûség most ba- akkor okoz ellenérzést, ha az mértéktelen
Nyájassággal, szeretettel, odaadással.
jt hozhat a fejére.
ni. De nem kell tartania tõle.
pöffeszkedéssel párosul. A szerénység jobban bejön!
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
A jegyén áthaladó Hold segíti most önt az
A szépség, a harmónia jegyében telhetnek
Pénzügyek miatt lehetnek komoly vitái partÉl, mint hal a vízben: boldog és gondtalan.
érzelmei kifejezésében. Ma pontosabban és érnerével. Próbáljon meg legalább ön uralkodni
most a napjai. A harmóniát azonban ne úgy
Meglepi, ha azt tapasztalja, hogy vadászthetõbben meg tudja fogalmazni, hogy mi nyomja a lelkét. értse, mint valami végtelen nyugalmat és semmittevést. az indulatain, ha már a kedvesétõl ezt nem is várhatja el. nak önre? Van, akinek szemet szúr a boldogsága, és
Így az elfogadásra is biztosabban számíthat. A könnyek Azt sohasem adják ingyen, most is meg kell küzdenie Hûvös nyugalmával jó eséllyel „megfertõzheti” õt. talán irigykedik. De olyan is, akit épp vonz az önbõl
néha meggyõzõbbek az érveknél.
Búcsúzzanak szeretetben!
érte. Nyájassággal, szeretettel, odaadással.
áradó derû és nyugalom.
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Hit, lélek, harmónia, rejtély

