A legjobb gyógyszer minden
emberi problémára a tükör.
Használati útmutató:

hûen jelzi számodra, hogy hol tartasz az úton. Ne
akarj, mást látni, mint ami van. Fogadd el a tükörképed olyannak, amilyen, hogy megérthesd, hogy miért
olyan amilyen, még mielõtt megváltozna. A tükörkép változik, anélkül, hogy akarnád azt változtatni.
Ha megértést nyer az aktuális kép, nincs értelme annak, hogy az idõk végezetéig megmaradjon. Jönni
fog egy következõ kép, mely a már megváltozott belsõ éned tükrét tárja eléd.
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Minden reggel a tükröd elé járulsz, egyet mosolyogsz neki, és emlékezteted a HOR által megfertõzött elmédet arra, hogy abban, amit tükrödben látsz,
benne van minden, amire neked szükséged van. Emlékezteted magad arra, hogy az, amit látsz a legtökéletesebb és a legalkalmasabb eszköz számodra, mely
képes továbbvinni téged az utadon, még akkor, is ha az nem
felel meg annak,
amit a Humán
Operációs Rendszer programjai
diktálnak számodra. Tudatosítod magadban,
hogy ha õ egy
kicsit is másabb
lenne, mint amilyen, kevésbé
szolgálná a te kiteljesedésed,
mert mást mutatna, mint ami valójában
vagy.
Teljes elfogadással belemosolyogsz a tükörbe,
és azt mondod
neki, köszönöm,
hogy vagy, köszönöm, hogy
olyan vagy, amilyen vagy, köszönöm, hogy megfigyelhetlek, tanulhatok általad.
A környezeted is egy ilyen tükör, melynek ha
Teljes szívembõl szeretlek, és hálás vagyok, hogy nem tetszik, akár hátat is fordíthatsz, de ha megteszolgálsz engem, iránytûként utat mutatsz nekem nö- szed, önmagadnak, az önismeretnek fordítasz hátat, a
vekedésem, szellemi kiteljesedésemben.
fejlõdés, a növekvés, a szépülés lehetõségét utasítva
el magadtól. (Egy közelgõ, az egység megértésérõl
Megjegyzés: azok, akik a HOR által diktált divat- szóló bejegyzés ezt a témát részletesen és érthetõen
hullámokat követve, önmagukat el nem fogadva be fogja mutatni.)
megpróbálják elmásítani, átalakítani emberi eszenciájuk eszközét, a testet, azok gyakorlatilag hamisítEgyelõre csak arra figyelj, hogy el ne feledd beják a tükörképet, mely képtelenné válik arra, hogy a venni a reggeli gyógyszert! Tükör elõtt mosolyogva
lehetõ legjobban szolgálja gazdájuk testi és lelki emlékezteted magad arra, hogy abban, amit látsz
egészségét. Egy egyszerû példa: lehet, hogy Jóská- benne van minden, amire neked személyesen szüksénak nagy örömet okozna, ha egy szép nap Brad Pitt ged van az utad folytatásához, és ezért te nagyon hávagy Leonardo DiCaprio nézne vissza a tükörbõl, de lás vagy. Megmondod neki, hogy sajnálod, hogy edaz a tükörkép nem csak hogy képtelen lenne Jóska dig a hamis külsõ információknak köszönhetõen neszellemi és lelki fejlõdését szolgálni, hanem egyene- hezedre esett õt elfogadni, de most ebben a percben
sen hátráltatná, fékezné õt a forrása felé vezetõ úton. úgy döntesz, hogy elfogadod, megköszönöd, és magadhoz öleled a számodra leges legnagyobb lehetõA te saját tükröd a legjobb orvosságod! Minden séget, és azt mondod neki: szeretlek.
kívülrõl jövõ csodaszer, mely gyógyulást ígér testednek vagy lelkednek, valójában csak késleltet, hátrálJó gyógyulást!
tat téged. Épp ezért saját magad érdekében, próbáld
meg fokozatosan elhagyni a szereket, a gurukat, a
Forrás: szabadgondolat.wordpress.com
mestereket, a megváltókat, a gyógyítókat, és adj több
bizalmat annak, amit a tükröd mutat, mert õ valóság-
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Fejlett biológiai
számítógép készül
Tudósok kizárólag molekulák alkalmazásával fejlesztettek ki és alkottak meg egy fejlett biológiai átalakítót, úgynevezett transzduktort, egy genetikai kódok manipulálására képes számítógépet, melynek
outputjait új inputokként használhatnak késõbbi számításokhoz. Az áttörés egy napon új lehetõségeket
nyithat meg a biotechnikában, segítve a személyre
szabott génterápiákat és a klónozást.
Igen nagy az érdeklõdés az ilyen biomolekuláris
(DNS-t és enzimeket használó) számítási eszközök
iránt, ami fõként annak köszönhetõ, hogy a hagyományos számítógépekkel ellentétben képesek közvetlen kölcsönhatásba lépni a biológiai rendszerekkel, vagy akár az élõ organizmusokkal is. Nincs
szükség interfészre, mivel a molekuláris számítógépek minden alkotóeleme, beleértve a hardvert és a
szoftvert, az inputot és az outputot molekulákból tevõdik össze, melyek egy oldatban lépnek kölcsönhatásba programozható kémiai események láncolatán
keresztül.
"Eredményeink egy újszerû, szintetikusan tervezett számítógépet tárnak elénk, ami ismétlõdõen számol és biológiailag releváns eredményeket állít elõ"
- nyilatkozott a kutatást vezetõ Ehud Keinan professzor az izraeli Technion Mûszaki Egyetem kémiai
karának tanára. "A fokozott számítási teljesítmény
mellett ez a DNS alapú transzduktor számos elõnyt
rejt, többek közt a genetikai információ olvasását és
átalakítását, a molekuláris méretekre történõ miniatürizálást, és olyan számítási eredmények elõállítását, ami közvetlenül lép kölcsönhatásba élõ organizmusokkal"
A transzduktor alkalmazható genetikai anyagon
az adott szekvenciák észlelésére és kiértékelésére,
valamint a genetikai kód megváltoztatására és algoritmusos feldolgozására. Keinan professzor szerint
hasonló eszközök más számítási problémák esetében
is használhatók. "Minden biológiai rendszer, még a
teljes élõ organizmusok is, természetes molekuláris
számítógépek. Mindannyian biomolekuláris számítógépek vagyunk, olyan gépek, melyek alkotóelemei
logikai módon egymással 'beszélgetõ' molekulák. A
hardver és a szoftver komplex biológiai molekulákból épül fel, egymást aktiválva a különbözõ elõre
megszabott kémiai feladatok elvégzéséhez. Az input
meghatározott, programozott változásokon átmenõ
molekula, ami szabályok sorozatát (szoftvert) követ,
míg ennek a kémiai számítási folyamat outputja egy
másik jól körülírható molekula" - összegzett.
Forrás: sg.hu

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Anyagilag nem túl szerencsés ez a periódus,
A gyermekét vagy szerelmét érintõ ügyben kell
Partnere tartózkodó, de érzékeny; ügyeljen arItt az ideje, hogy érvényesülése érdekében
de talán épp a pénzszûke az, ami közelebb
döntést hoznia. Bármennyire is tétovázó alkat,
ra, hogy erejét gyengédségnek álcázza. Így a
végre használja kapcsolatait. Ön a legügyesebb
siker mindkettõjüké. Pénzügyekben is kedvezõ idõszak most nem késlekedhet. Pénzügyi helyzete elég gyatra, hozza az igaz barátokhoz és saját önmegvalósításához. a politikusi teendõkben, a háttérben maradva is tudja
jön, de ez túlköltekezésre adhat alkalmat. Több elõrelá- semmiképp ne csináljon adósságot, ha pedig tartozása A közlekedésben legyen különösen óvatos, a fáradtsá- irányítani az eseményeket. Törekednie kell a betegségek
ga most balesetveszélyes helyzetekbe sodorhatja.
tásra, és nagyobb higgadtságra intik önt a csillagok. van, ne várja meg a baseball-ütõs szakmunkásokat!
megelõzésre: helyes életmód, pozitív gondolkodás.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Az elkülönülés, félrevonulás utáni vágy lehet úrSzûkebb környezete igényli a közremûködéUralkodó bolygója a gondok házában jár, ez néKarrierjében jelentõs elõrelépést érhet el, ha
sét, összebékíthet ellenségeket, esetleg
mi elmélkedésre készteti most. Egy alkalmas
rá a bikákon. Nem csoda, hisz frissülésre, menem rest élni a lehetõségekkel. Barátok és péngújulásra van most szüksége. A Plútó az utazás házában környezetvédõi erényeket csillogtathat. Ne törõdjön barát/barátnõ megértõ hallgatása is hasznos lehet. Új zemberek támogatására számíthat. A szerelemben a
távoli vidékekre csábítná, de ha teheti, ne ön vezessen, vele, ha bolondnak, idealistának nézik. Ez kortünet, lehetõségek adódhatnak, akár a munka, akár a társkap- Mars rámenõssé teszi. A szerelem azonban nem olyasaz igazi nagy lelkeket azonban nem befolyásolhatja. csolat terén, de ennek elõfeltétele a belsõ megtisztulás. mi, amit erõltetni lehetne. Inkább bízzon a vonzerejében.
mert a csillagok balesetveszélyre figyelmeztetnek.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Ne kenõdjön el, még egy utolsó nagy erõfeszítés,
Akaratossága sok bajt hozhat a fejére. Ha
Még mindig túl sokat költ fölösleges dolgokKönnyebben felfigyelnek önre, ha kicsit
és jön a megoldás. A társkapcsolat terén azonban
ra. Kompenzációképpen jó sokat veszekszik
többet forog „felsõbb” körökben. Ne rejtse
lehet, tartózkodjon attól, hogy túlságosan
jóval nagyobb óvatosságra volna szüksége. Legyen engedé- követelõzõ, konok legyen, mert (szó szerint és átvitt partnerével, pedig az értelmes beszélgetésnek na- véka alá tehetségét, ne engedje, hogy mások araskenyebb! Munkahelyi körülményei ideálisak, most végre értelemben is) megütheti a bokáját. Kitartását, szor- gyobb a foganatja. Ha nem utazhat, gúzsba kötve sák le munkájának gyümölcseit! A jó lehetõség köolyan emberekkel dolgozhat, akikkel szívesen van együtt. galmát ellenben feljebbvalói értékeli fogják.
érezheti magát, kötelezettségei fojtogatják.
zelebb van, mint gondolná, csak észre kell vennie!
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Hit, lélek, harmónia, rejtély

