Hit, lélek, harmónia, rejtély

Senki sem ment meg téged
Aki a megszokottat és a régi mintákat vá- dul – ami egy áldás valójában.
lasztja, egyre több kihívással fogja szembetaEz a hétköznapok szintjén ugyanakkor hatalmas
lálni magát.
feszültségeket jelent! Ugyanis a megszokott emberi

***

HOROSZKÓP

A 2014 év elsõ felét egy nagy kereszt alakú fényszög-együttes fogja jellemezni. A képen látható piros
vonalakból álló négyzet – és az átlóik alkotta kereszt
– az, amire figyelnünk kell és amit érdemes helyesen
értelmeznünk. Ebben négy égitest fog aktív szerepet
játszani, különbözõ üzenetekkel, és ezek a Mars, a
Jupiter, az Uránusz és a Plútó.
A Mars és az Uránusz szembenállása egyfajta párkapcsolati feszültségeket tükröz. A Mars a küzdelem
és erõfeszítések szimbólumaként a mérleg (sárga)
jegyben állva mutatja: a világ és az én között kialakult egyensúlyi helyzet nem fenntartható, mert az
egyensúly megmozdul, mozdulnia kell. Azaz az eddig kialakított – például emberek és társak közti –
kapcsolatok felborulnak. Miért? Mert a beragadt,
drámával és elvárásokkal fenntartott helyzet kimoz-

viszonyok elmozdulnak – a langyos víz, az állóvíz
felforr. A kommunikáció átalakul. Tehát, a megszokott módon már nem lehet elérni a másik embert,
mert a közte és az én között fennálló kapcsolat kibillent.
De ez valójában
egy ÚJ egyensúlyi
helyzetet kell, hogy
teremtsen! Ilyen például a háromlábú kanapé esete – amikor
egy háromlábú kanapén ülve az ember a
kezével tartja a kanapét, hogy ne billegjen. Ez egy egyensúlyi helyzet, de látszik,
hogy folyamatos erõfeszítésre van szükség az egyensúly
fenntartásához. Ehhez a kanapéhoz tudnám leginkább hasonlítani a ma emberének párkapcsolatait
illetve családi és társadalmi kapcsolatait:
folyamatosan fenn
kell tartani, mert ha
elengednénk, akkor
roppant kényelmetlen
lenne!
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gyon régóta ezt teszi, fel sem tûnik számára.
A Mars-sal szemben elhelyezkedõ Uránusz a kos
(piros) jegyében pedig egy hatalmas feszültséget tesz
hozzá a fentiekhez: totális felhagysz a régi mintákkal, vagy az energiáid önmagad ellen fordulnak. Azaz a tehetetlenségbõl fakadó düh és feszültség téged
fog eltemetni, megmérgez, hacsak nem alakítod át
totálisan.
Az Uránusz által üzent hirtelen és felforgató hatások ki akarnak robbantani téged a megszokottból.
Azaz érdemes felhagynod mindennel, ami megszokott és menekülésbõl teremtett kényelmi helyzet számodra. A bevezetõben utalt a kihívásokra: ezeket értettem alatta. Tehát, az elsõ félév fényszög kapcsolatai azt MUTATJÁK (nem elhozzák vagy nem hatnak!), hogy egy olyan idõszak következik az életünkben, ami még az eddigieknél is felforgatóbb lesz.

De hát ezt kértük – hiszem. Aki a megszokottat és
a régi mintákat választja, egyre több kihívással fogja
szembetalálni magát. Egyre több ellenállással. A
Mars (ami egyben a kos uralkodó bolygója) üzeni: ha
nem tudod az erõidet önmagad felemeléséhez használni, akkor a világból rád támadó és elnyomó erõnek fogod megélni.
Ha tehát az ország, a környezeted, a családod nehézségeit és küzdelmeit látod, akkor egyértelmû a
válasz: benned nem akar semmi sem átalakulni, megmozdulni.
Véget ért az az idõszak, amikor valaki majd önmagad helyett megment téged. Sem az angyalok, sem a
földönkívüliek, meg a megváltók nem jöttek és nem
jönnek le, hogy helyetted megváltsanak téged. Az
úgynevezett ország-vezetõk sem fognak neked segíteni – õk is azzal vannak elfoglalva, hogy maguknak
segítsenek. Nem fognak csak úgy neked sok-sok
pénzt adni, nem fog senki sem az ötödik dimenzióba
vinni. Neked, csakis neked egyedül kell tenned
ÖNMAGADBAN azért, hogy átalakulj. A világ
S akkor a Mars megérkezve ide a mérleg (sárga) minden nehézsége és kihívása arra ösztönöz: engedd
jegybe bizony kimozdítja ezt az állandósult helyze- el a régi önmagadat! Ezt üzeni ez a képlet.
tet, és most már – szerencsére – nem lehet a konflikEzért lehet azt mondani, hogy nehéz idõk jönnek,
tusokat elkerülni! Aki a kivárásra játszott és halogat- mert az embereknek fel kell adniuk azt az elváta az emberi kapcsolatait a hiányzó negyedik láb rást, hogy majd mások megmentik õket. Fel kell
okozta nehézség megélését, elodázta
adni a régi játszmákat és a régi mega problémákat, arra nehéz idõk jönszokásokat. Ez bizony nehéz – persze
nek, hiszen nem húzhatja tovább. Vanem az, csak kényelmetlen.
lójában persze ez nem nehéz idõ, haElengedted a kanapét, és most felnem áldásos idõ arra nézve, hogy kiborult a három lábon állva, és roppant
dobjuk a régi kanapénkat és egy renmódon kényelmetlen benne ülni! S ahdeset szerezzünk be. Vagy ha tényleg
ogy ülsz, és azt várod, hogy valaki mafontos nekünk ez a kanapé, akkor LEjd tartja helyetted, vagy valaki majd
HASALJUNK és megjavítsuk a himegszereli – senki sem jön. Az angyaányzó lábát.
lok sem csinálják meg helyetted a kaAzaz TENNI kell a változásért, de
napédat.
ehhez elõször fel kell adni a KÉVagy te szereled meg – azaz változNYELMET! Nincs helye most 2014
tatsz a hozzáállásodon – vagy egész
elsõ felében annak, hogy kényelmeéletedben a világot (társadat, emberesen ücsörögjünk a megszokott energiket, társadalmat, államot, a bankokat,
ákban. Ez nem azt jelenti, hogy nem
a pénzt) fogod hibáztatni, hogy neked
pihenhetünk fizikai szinten, vagy nem
töltõdhetünk – hanem ha eljön az ideje, érdemes el- milyen kényelmetlen…
engedni a megszokást! Most nincsenek kompro… netán felállsz, és magad kezébe veszed a SAmisszumok! Fel kell számolni minden kompromisszumot, mert a háromlábú kanapé egy kompro- JÁT sorsod irányítását.
misszum – bármilyen nevetségesen is hangzik, valóSzerzõ: Kiss Balázs Kunó
jában az ember legtöbbször ebben él. Csak mivel naForrás: csillagmag.hu

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Akármi is az, ami adódik az életében, jobban teMagasabb tanulmányok, avagy a tapasztaÚgy érezheti, hogy ugyanott tart, mint az év
A szerelem nem háborúság, bár sok a hasonlószi, ha elfogadja. Minél tovább húzza, annál inlatszerzés is újra érdeklõdése középpontjába
elején, mintha ismételnie kellene az életet.
ság a két dolog között. Mégse tegye azt, hogy
Valójában most jóval tudatosabban élheti meg kerül, talán valamilyen rokoni ismeretség, vagy barát kább csökkenti az esélyeit. A párkapcsolat terén is adód- folyton folyvást ultimátumokat ad párjának. Az akaratát
ugyanazt, és ezzel lehetõsége adódik arra, hogy ma- biztatására. Egészségügyi problémái adódhatnak a hatnak változások: a legjobb esetben úgy, hogy házasság- nehezebb megvalósítania, ha mindig csak a másikra akar
ra lépik. Nõknél a váltás gyermekáldás formáját is öltheti. támaszkodni. Bízzon a saját erejében és a jó sorsában!
gasabb szintre emelje az életét.
hónap elején. Diétáznia is kellhet emiatt.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Még mindig úgy érzi, mintha ön lenne a legjobb
Újra kedvvel és lelkesedéssel dolgozik. Mert
Hajlamos lehet arra, hogy önmagát illetõ kéteSokat remél e hónaptól a pénzügyek tekintetévégül csak az számít, hogy mit tesz le az
lyeit a társára vetítse ki. Az otthoni viták forráigásló a munkahelyén. Szerencsére végre jutalben, de lehetséges, hogy a reményei, ha valómazzák is az áldozatkészségét. A szerelem persze nem asztalra. Az intrikákba nem érdemes belebonyolód- sa gyakran lehet ez. Legyen hálás a kedvesének, hogy ra válnak is, kevesebbet hoznak, mint számított. Még
konfliktusmentes. Minél éteribben, plátóibban éli meg a nia. A családi életében is kisimulnak a dolgok, a sze- ennek ellenére kitart ön mellett, és köszönje meg neki, így sincsen azonban oka az elkeseredésre. Most elõállrelem és a boldogság hazajön, ha hívja.
hogy elviseli, hogy ön a személyes árnyékát rávetítse. hat a felsõbb vezetõségnek. Ötleteit már díjazni fogják.
viszonyt, annál magasabbra emelkedhet lélekben.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
Rengeteg új ismeretségre tehet szert. ValószíPénzügyi kérdések foglalkoztatják, a komolyabb
Jó idõszak ez a világnézete elmélyítésére, vagy
Ha utazni szeretne idén, fõleg, ha távolabbi útinûleg az önmaga bensõ változásait követi ez a
valamilyen tanulmány folytatására. A magasabb
célja van, akkor jól teszi, ha már most megteszi
tranzakciókkal azonban még várnia kellene. A
hûtlenségnek tûnõ csere. Minél intenzívebb a környeze- hirtelen ötletek jónak tûnhetnek, de idõvel kiderülhet, tudás iránti igény felmerül önben. Az élet értelmére keres a szükséges elõkészületeket. A jegyébe lépõ Vénusz szetének a változása, a barátcsere annál kevesebb fájda- hogy a dolognak több hátulütõje van, mint igazi haszna. támpontokat. Ez fellengzõsen hangzik, de ha megtalálja a rencsére javít a pénzhez való viszonyán is. Könnyebben
lommal, és mintegy magától értetõdõen következik be. Szerencsére eléggé meggondolt, így elkerülheti a bajt. válaszokat, azokat idõvel akár aprópénzre is válthatja.
vonzza azt is, akárcsak az ellenkezõ nemhez tartozókat.

HOROSZKÓP

Az idei év asztrológiai szempontból nézve sok kihívást tükröz számunka. De mielõtt belekezdenénk
ennek taglalásába, elõtte szeretnék egy nagyon fontos gondolatot kiemelni. A bolygók égi járásának figyelése, azaz a “kint” világának értelmezése nem
jóslás, nem arra ösztökél, hogy ELVÁRÁSOKKAL vagy
FÉLELMEKKEL
álljunk a jövõ elé.
Természetesen a jövõ
kutatását erre is fel
lehet használni, de ez
nem lehet célja az
Önmagát megismerni
vágyó embernek. Az
ismert jövõ elképzelése ugyanakkor elengedhetetlen a Földön való létezéshez.
Ahol ezt el lehet
„rontani”, amikor az
elképzelés nem egy
nyitottsággal jön létre, hanem valamilyen
elvárást támasztunk a
holnap irányába.
Éppen ezért nem
szabad az olvasás
közben sem reményeket, sem elvárásokat, sem pedig félelmeket táplálni! A cél az Önismeret. A cél az, hogy megismerjük milyen érzések és gondolatok bukkannak fel bennünk egy adott üzenet, szöveg vagy értelmezés olvasatakor. S ami felbukkan bennünk, olyanok vagyunk.
Hiszen ha esetleg nem rendelkezik valaki Teljes és
Totális én-ismerettel, akkor egy-egy életesemény
vagy konfliktus megértéséhez segítség lehet az, ha
megpróbálunk egy más nézõpontból arra tekinteni.
Így tehát a 2014-rõl szóló írásokat lehet segítségképpen arra is használni, hogy mélyebb értelmet nyerjenek az életesemények. Ugyanakkor lehet elvárni és
félni is – az olvasó döntése.
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