„Amíg bennem zeng a lélek…”
A paraszti kultúrában minden csorba bögrét, tálat,
edényt kidobtak a házból. A miértre a válasz csak ennyi volt: „Nem hoz szerencsét!” Elõdeink érezték,
hogy a csorba, törött dolgok õrizgetése folyamatosan
viszi az ember életerejét. Állandóan vagy a múltba
(az a büdös kölök összetörte…), vagy a jövõbe (meg
kéne majd drótoztatni…)
kényszeríti az embert.
A gyógyulásunknak
egy titka van: szervezetünk valódi erõi csak akkor mûködnek, ha otthon
van a Gazda! Az immunrendszerünk csak a jelenben tud dolgozni, ha állandóan a múlton rágódunk, vagy a jövõtõl félünk: nem vagyunk JELEN, azaz nem tudjuk
fogadni a Világegyetembõl áradó, a rendet, az
EGÉSZ-séget állandóan
helyreállító jelet.
Minden, ami törött,
csorba, ami nem egész
bennünk: megmérgez.
Összes betegségünket,
fájdalmunkat valamely
lelki sérülésünk, vagy félelmünk okozza. A hozzá
kapcsolódó érzések –
mint a tüske a köröm
alatt – elvonják a figyelmet az élettõl, megakadályozzák a test regenerálódását.
Betegségeinknek
egyetlen feladata van: a
valódi utunk felé terelni
minket. Ha meg akarunk szabadulni tõlük, ki kell
dobnunk magunkból (a MAGunkból) mindent, ami
törött, csorba.
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Kezdjük hát el így Advent idején a valódi tisztító
kúrát!
Békesség Istentõl!
Az ember életében meghatározó szerepe van a ciklusoknak. A napok, az évek, az életek folyamán
egyre rójuk köreinket, de nem mindegy, hogy mekkora hátizsákkal.
„Ne menjen le a nap a te haragoddal!” írja a Biblia arra utalva, hogy minden napnak megvan a maga
terhe, ha nem tesszük le az elõzõ napit, a sok teher
alatt összeroppanunk. Fontos lenne minden este elalvás elõtt fordított idõrendben visszanézni napunkat a
lefekvés elõtti percektõl az ébredés pillanatáig.
Ugyanez a helyzet az évek során cipelt terhekkel
is. Itt is van egy a napi ciklust lezáró álomnak megfelelõ idõszak, a karácsonyi ünnepkör, erre utal december régi magyar neve: Álom hava.
A Karácsony környéki szent napok Adventtel kezdõdnek, és Vízkereszttel zárulnak. Advent jelentése
és lényege a várakozás. Várakozás arra, hogy az év
során megfáradt, beszennyezõdött fény újraszülethessen a természetben – és bennünk. Várakozás a
Szenteste bekövetkezõ misztikus pillanatra, amikor
megáll az idõ, megáll a mozgás, és végre leteheted a

hátizsákod. Amikor a titokzatos éjben, a halálos
csendben csak ketten vagytok: Te, és Teremtõd.
Az Adventen belül is kiemelt szerepe van a Luca
napjától (december 13) a Karácsonyt megelõzõ
Szentestéig (december 24) húzódó 12 napnak, és a
Karácsonyt követõ Istvántól (december 26) Vízkeresztig (január 6) terjedõ
12 napnak.
A két tizenkettes
rendszer 0 pontját december 25.-e jelöli, Karácsonykor megáll az
idõ, nullázódik az éves
ciklus.
A Karácsonyt megelõzõ 12 napot néphagyományunk „gonoszjáró napok”-nak nevezi,
nem véletlenül. Ekkor
térnek vissza az elmúlt
év 12 hónapjában teremtett jó és rossz gyümölcseink.
Ha odafigyelünk a napi eseményekre, Luca
napján visszaköszönnek
a decemberi, …, Szenteste napján a januári teremtményeink. Fordított
idõrendben úgy mint
elalvás elõtt…
Ismerve, (vagy csak
érezve?) a Teremtés mûködését, eleink ezt az
idõszakot használták fel
a megbékélésre, a kibékülésre.
Felkeresték
egymást a haragosok,
bocsánatot kértek és
megbocsájtást adtak egymásnak. Nem vitték át haragjukat a következõ évre, nem szennyezték be az újjászületõ fényt, letették csorbaságukat, begyógyították, ami összetört.
Fontos volt a Karácsonyt követõ 12 nap is: ekkor
teremtették meg az elkövetkezõ
12 hónapot, az Újesztendõt. Ez
volt a regölés idõszaka. Regõsök járták a házakat, és bizony
az „Adjon az Úristen ennek a
gazdának…” regõsrigmust követõ kérések nem maradtak válasz nélkül, mert ezekben a napokban megnyílnak az egek.
Az elsõ évtõl fogva regölünk,
mióta építjük Magfalvát, mégis
minden évben megdöbbenek a
sorra beteljesülõ kéréseken.
„Kérj és megadatik!” – csak
valamiért elfelejtettünk kérni…
Itt az ideje, hogy újrakezdjük. Ha december 26.-án, 27.-én … arra gondolunk, azt cselekedjük, azt teremtjük, amit januárban,
februárban, … magunknak és családunknak szeretnénk, az megvalósul. Mint a mesebeli terülj-terülj
asztalkám!
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Utoljára hagytam a legnagyobb ciklust, és az azt
követõ leghosszabb álmot: az életet, és a halált.
Hogy megértsük mûködését megidézzük, és szakaszonként – életszakaszonként elemezzük egy népdalunkat, mert itt követjük el a legsúlyosabb, legvisszahúzóbb hibákat:
„Három piros kendõt veszek,
Ha felveszem, piros leszek,
Piros leszek, mint a rózsa,
Rám illik a babám csókja.”
Ez az ember életének fiatal, pirospozsgás idõszaka. Pezseg az élet, tombolnak az energiák. Aki ezt
nem éli meg, nem fog tapasztalni, nem tud feltöltõdni, nem lesz mibõl adnia.
„Három fehér kendõt veszek,
Ha felveszem, fehér leszek,
Fehér leszek, mint a hattyú,
Nem ölel már minden fattyú.”
Már õszül a hajam (tisztul a szellemiségem), uralom az energiáimat, túl vagyok a bujaságon. Aki ehelyett a lila hajat, a Botoxot és a szilikon mellet választja, elszalasztja az életet…
„Három sárga kendõt veszek,
Ha felveszem, sárga leszek,
Sárga leszek, mint a halál,
Elrepülök, mint a madár.”
Ekkor már a halálra készülök, büszkeségemet feladva minden általam megbántott embertõl bocsánatot kérek, és minden engem megbántó embernek
megbocsátok. Nem érdekel, hogy mit szólnak hozzá:
ez az õ döntésük, õk maradnak, én pedig megyek.
Megboldogul, jobb létre szenderül, távozik az árnyékvilágból…
A magyar nyelvben a halállal kapcsolatos minden
kifejezése arról szól: odaát jobb! Akkor mitõl félünk? Halálom elõtt szembesülök tetteimmel, lepereg
az életfilm, és immár hátizsák és visszahúzó súlyok
nélkül elrepülök, mint a madár…
„Három tarka kendõt veszek,
Ha felveszem, tarka leszek,
Tarka leszek, mint a világ,
A síromon nõjön virág.”
Ez már az álomról szól: odaát vagyok, ahol tarkaság van, nincsenek kötelezõ színek, feladatok, korlátok… Egybeolvadok a világgal, már csak egyetlen
vágyam van: legyen folytatásom! Boldoguljanak az
odaát hagyott gyermekeim, barátaim, használják az
általam kötött pulóvert, az általam faragott gereblyét, az általam átadott tudást, az általam teremtett teremtményeket: ott töltött életem által nõjön a világ – a
síromon nõjön virág!
És itt vár minket a valódi titok, ami végigkísérte egész életünket. Amikor majd szembesülünk teremtményeinkkel, ahogy
naponta, évente megfutott köreink során tettük még a Földön.
Amikor a halott csendben
egyedül állsz a Teremtõd elé, és
elhangzik az a bizonyos egyetlen kérdés: ki vagy te? De te már
sejted a választ… Én Te vagyok!
Boldog Karácsonyt!
Géczy Gábor, MAG közösség
Kelt Magfalván, az Úr 2012. évében,
Enyészet havában

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Vigyázzon, az otthonát, a családját érintõ kérdéRengeteg a lehetõsége, jó kilátásai vannak a szeKihívásra és szembenézésre késztetik önt most a
A mély belsõ átalakulásra Önnek van a leginkább
sekben legyen óvatosabb, taktikusabb. Igaz, ha
mélyes sikerekre. Ám a harcokat mégsem kerülcsillagok. A döntés nehéz. Igaz, hogy úgy érezheesélye. A jó lehetõség adott, de ha meg is akarti, szinte a lehetetlent kívánják öntõl. Úgy is mondhatnám, heti el, valahogy semmit nem kap ingyen. De ha nem adja valamiben valaki mélyen megbántotta, akkor nehezére es- ja ragadni, akkor született szobrászként Önnek kell meghogy elválik, milyen ember is ön. Hallgasson a lelkiismere- fel, ha nem hagyja, hogy a kudarc érzése eluralkodjon a lel- het az érzéseit eltitkolnia elõtte. Mégis óva inteném attól, formáznia magát. A kezébe veheti a sorsát, és kialakíthathogy gyomorból, ösztönbõl cselekedjen, pláne dühöngjön. ja új énjét. Ez lemondással jár, de mennyi nyereséggel is!
tére, és a menekülés helyett válassza a nehezebb utat! kén, akkor annál nagyobbra nõhet e harcokban.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Táncra, mulatságra, szerelemre és jó ételekre
Az a kínzó érzése támadhat, hogy mindenkinek
Most százszorosan igaz a mondás: ne szólj szám,
Bár rengeteg a munkája, valami belsõ konszerencséje van, csak önnek nem. Valójában ez
nem fáj fejem. Sok mindenre rájön az Újév kezdevan kilátása, de ne számítson könnyû idoszafliktus, vagy lelki gátlás miatt nehezen tudja
kra, mert munka is lesz bõven. Szerencsére bírja ener- nincs így, de egyelõre a kivárás idejét éli. Tanulnia, fejlõdnie tén, de nem kell mindent el is mondania. A kutatásai ered- csak kibontakoztatni a tehetségét. A távolság is gongiával, és a jó kedve a lakóhelyétõl való távolsággal kell valamiben, ha tovább akar lépni. Fogalmazzon óvatosan! ménye bizony zavarhatja egyesek érdekeit, és ha túl korán dot okozhat: esetleg elzárt helyen, vagy nagyon
arányosan növekszik. Mindig készüljön fel a váratlanra! Egy támogató is felbukkanhat, egy fiatal nõ személyében. kürtöli ki õket, akkor csak ellenségeket szerezhet magának. messzi országba hívja önt a kötelessége.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Ellentmondásosan kezdi ezt az évet. A pénzügyek
Rengeteg ugyan a dolga, de ez csak inspirálja önt,
Ne hagyja, hogy az események kivegyék a kezéÚgy érzi magát, mint akit gúzsba kötöttek.
terén egyaránt megtapasztalhat jót és rosszat is.
bõl az irányítást! Nagyon sok múlik azon, hogy
Mozdulnia kellene, de bármerre lépne, valami
hogy lendületes és kreatív legyen. Ahogy a monTöbbet kell küzdenie az anyagiakért, de ehhez mérten több- dás tartja: ahol nagy a szükség, ott közel a segítség. Ne szé- miben is hisz ön valójában. Hát ne féljen, hiszen minden jó- bajt okozna. A legszebb az egészben, hogyha nem lép,
re is számíthat. Akár nagyon sokra is. Fontos, hogy tudjon gyelljen hát kérni, ha úgy adódik, mert sokan vannak ön kö- ra fordítható. A pénzügy és a törvényesség valamilyen mó- akkor is. Óvakodjon attól, hogy az érzelmi zsarolás eszpozitívan gondolkodni! Akkor minden lehetséges.
don konfrontálódhat, akár az ön kárára is. Tegyen ellene! közéhez folyamodjon. Egy barát szavai igazak, de fájók.
rül, akik szívesen támogatják, csak a szavát lesik.
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Hit, lélek, harmónia, rejtély

