Születéstõl halálig

HOROSZKÓP

ne jusson, csak nem gondolod, úgy sem tudod
“Az élet rövid, de a szenvedésekkel meg megcsinálni, képtelenség stb., hogy a tudatalathosszabbítható”.
(Anonym) tinkat sikerült átprogramozniuk.
• Aztán jött a bölcsõde és óvoda, ahol tovább
Mit keresünk a Földön?
folyt a programozás és egyúttal kezdetét vette
A spiritualizmus tanai szerint egy örökké léte- egy folyamat, melynek lényege: az egyéniség elzõ tudat vagyunk, egy igen magas rezgésû ener- törlése és egy szabványos viselkedési norma és
giamezõ, aki meg akarta tapasztalni önmagát és értékrend ránkerõltetése. Megmondták, hogy
mikor kell enni, pisilni, aludni és hogy mirõl mit
a világot.
E célból testet öltöttünk, mely test alatt a fizi- kell gondolnunk.
kai testünk és az azt körülvevõ energiamezõ ér• Az iskolában aztán belénkvertek mindent,
tendõ. Sem a fizikai test, sem az aura NEM aminek az életben semmi hasznát sem vesszük.
AZONOS VELÜNK! MI ATTÓL JÓVAL Ahogy Einstein mondta: “A tanulásomat akadáTÖBBEK VAlyozó egyedüli
GYUNK!
dolog az oktatáAz élet ezen
som volt.” Ezenergiamezõk
zel egyidejûleg
kölcsönhatása,
végérvényesen
melyek mindkiirtották belõegyike rendellünk az egységkezik a gondoltudatot és megkodás és inforteremtették az
mációmegõrzés
alárendeltség
képességével.
érzését. Hisz Te
csak
hármas
Elvileg bárvagy
matekból,
mikor elhagybezzeg Pistike
hatnánk fizikai
kitûnõ tanuló!
testünket - mint
ahogyan arra
• Majd követsokan képesek is - és kellõ tapasztalatokkal fel- kezett a munkahely ahol fülünket-farkunkat bevértezve visszamehetnénk a végtelen tudatosság húzva tettünk meg mindent azért, hogy elismerállapotába.
jenek, elõre jussunk a hierarchiában majd kéCsakhogy van egy ici-pici baj! Nemcsak azt sõbb már csak azért, hogy ki ne rúgjanak, hisz
felejtettük el, hogyan kell ezt megtenned, hanem akkor mihez kezdünk az életben!
valójában már azt is, hogy kik vagyunk!
A túlélés érdekében különbözõ személyiségeket,
álarcokat veszünk fel, hogy megfeleljünk a
A születés:
szüleinknek, taSzületésünk pillanatában tudatosságunk belé- nárainknak, majd
pett egy fizikai testbe, bezáródott és ráhangoló- a munkahelyünkdott erre a frekvenciatartományra. Ez persze nek, végül az
nem volt kellemes élmény, hisz egy börtönben egész társadalomtaláltuk magunkat és biztos vagyok benne, hogy nak. Aztán ezekmindenki hangosan ordított, ha máskor nem az kel azonosulunk,
elsõ pofon után, amit az orvostól kapott, ha nem egy leszünk a sok
sírt fel azonnal!
közül, úgy táncolunk, ahogy a viAz élet:
lág fütyül és már
Születésünk után tehát egy lélek-test pár va- teljesen elfelejtetgyunk és megkezdõdik a tapasztalatszerzés, az tük kik vagyunk és
élmények begyûjtését. Ahogy növekszünk egyre mit is akarunk.
több mindennel szembesülünk: megjelennek az
Belénkprograelvárások, mindenféle normákkal és kötelezettmozzák
az egó 3
ségekkel találkozunk és lassan de biztosan meghazugságot,
neveölik az egyéniségünket.
zetesen, hogy azok vagyunk, amit gondolnak róHogy kik?
lunk, amit teszünk és amit birtokolunk.
• Itt vannak elsõként a szüleink! Jó-jó tudom,
Aztán megtanulunk aggódni a jövõnkért. Mi
hogy alapvetõen õk csak jót akarnak és tudatta- lesz ha nem vesznek fel a gimnáziumba, ha nem
lanul butítanak, de akkor is! Ugye de sokszor kapok állást?
mondták: ne nyúlj hozzá, nem szabad, eszedbe
Megtanuljuk, hogy a kitaposott ösvényrõl
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nem szabad letérni, pedig a legszebb élmények
talán ott várnának ránk, ahol még senki sem járt
elõttünk.
Kicsi gyerekkorban már megjelenik a félelem
bennünk. Elõször a bírálattól félünk, attól, hogy
kinevetnek, hogy nem felelünk meg az iskolában, hogy mi mások vagyunk. Késõbb szerelmesek leszünk és belép egy újabb félelem az életünkbe. Félelem attól, hogy elveszítjük a párunkat, így biztos ami biztos alapon gyorsan megházasodunk, meg persze amúgy is nevet kell adni
majd a gyereknek.
Megszületik a kicsi, nõ a felelõsség, anyagi javakat kell felhalmozni, természetes tehát, hogy
újabb félelmünk keletkezik, az anyagi javak
elvesztésétõl való félelem.
Az elvárások, stressz és frusztráció miatt megjelennek a betegségek testünkben is.
Pedig ezek valójában csak figyelmeztetnek
bennünket: Ember, valamit nem jól csinálsz,
gondolkodj és változtass! A környezetünkben
mindenki rákos, így nyilván mi is azok vagyunk.
Lassan már másban nem is lehet meghalni, csak
rákban!
Ha valami csoda folytán nem lettünk rákosak,
akkor sem sok örömet okoz már az élet, hisz menetrendszerint érkezik az újabb félelem: félelem
az öregségtõl. Mi lesz velem, ha magatehetetlen
leszek, elég lesz-e a nyugdíjam, ki gondoskodik
majd rólam, ugye nem dugnak öregek otthonába?
És mivel a Rendszer azonosított bennünket az
elmúlással, elhitette velünk, hogy mi csak egy fizikai test vagyunk, így félünk a haláltól.
Már volt róla szó, hogy az emberi nyelvek a
DNS eredményei. A magyar nyelv azt mondja
EGÉSZ-ség, vagyis teljesség, tökéletesség.
Amikor FÉL-elemmel táplálkozunk, az annyit
jelent, hogy nem vagyunk tisztában az egésszel,
vagyis
teljesen
azonosultunk a fizikai testünkkel,
így bezártuk magunkat a félelem
börtönébe.
Ekkor jön el az
az idõszak, amikor
elkezdjük hibáztatni a világot
azért, ami történt
velünk. Pedig tulajdonképpen az
egész világ a Mi
kivetülésünk, a mi
teremtményünk.
Minden bennünk van!
Részlet Rozsnyaki László:
A teremtés könyve
címû könyvébõl

KOS (03.21.-04.20.)
RÁK (06.22.-07.22.)
MÉRLEG (09.23.-10.22.)
BAK (12.22.-01.20.)
Úgy látszik, ön képtelen a pihenésre, kikapA jegyében járó Vénusz hatására valósággal
Habár az ön helyzete nem olyan reményteÁlomutazásra is sor kerülhet, és ehhez talán
csolódásra. Még ha nyaralni megy is, akkor
vonzza magához a pénzt és a pénzes emberelen, mégis gúzsba kötve érzi magát. És
nem is kell olyan messzire mennie. Az idilli
még abban sem lehet biztos, hogy ami kiszabadít- ket. Ezzel együtt persze megszaporodnak az irigyei, is magával cipeli a laptopját, vagy éppen a kiruccanás helyet egészen közel, a hazájában is megtalálhatja.
ja, az jó is lehet egyben. Az idõ mindent megoldó akik bármire képesek, hogy egy kicsit is megszoron- valamilyen aktív formáját választja. Túlfûtött energiái Csak arra ügyeljen, hogy víz legyen a közelben, mert
hatalmában azonban még ön is bízhat.
gassák önt. Legyen ezért maximálisan törvénytisztelõ. lekötésére az egyszerû napimádás most kevés.
az oldódásra nagy szüksége van. Ehhez a víz a kulcs.
BIKA (04.21.-05.20.)
OROSZLÁN (07.23.-08.22.)
SKORPIÓ (10.23-11.22)
VÍZÖNTÕ (01. 21.-02.19.)
Uralkodó bolygója a pénzügyek házában
Immár teljesen az erejében érezheti magát,
Itt az ideje a pihenésnek: elõfordulhat, hogy
Mindig csak a munkájával törõdik, pedig itt a
ismét az, aki volt, az igazi király a pályán, bára szervezete is jelzi már, hogy az utóbbi idõjár: most szerencsés megoldásokat találnyár. Ne álljon hát ellen a családja igényeinek.
hat pénzügyi kérdésekben. Kisebb-nagyobb várat- mivel foglalkozzon is. Az elsõségét már nem is akarják ben túlságosan kimerítette. Ám ha nem, akkor se ha- Vegye a vállára a hátizsákot, és õket is, és irány a nagyvilan haszonra is szert tehet, ám önnek mégis a táv- elvitatni, s ha saját üzlete van, akkor terjeszkedhet, ha logassa tovább a szabadságot. Legalább két hétre, lág! A spontán elutazás most sokkal élvezetesebb, és kapedig alkalmazott, akkor magasabb pozícióba léphet. ha lehet még többre hagyja el a munkahelyét.
lati célokra kell elsõsorban fókuszálnia.
landosabb lehet, mint az elõre megszervezett utak.
IKREK (05.21.-06.21.)
SZÛZ (08.23.-09.22.)
NYILAS (11.23-12.21)
HALAK (02.20-03.20)
A tevékenység most dupla nagy teher, de seHa nem is kell teljesen visszavonulnia, de leA kedvesével most annál inkább egymásra találSikerülhet tisztáznia néhány félreértést, ami újra
hogy sem tud kibújni alóla. Jobb munkaszervehatnak, minél messzebb vannak az otthontól, a
optimistává és bizakodóvá teheti. A kapcsolatai
het, hogy alacsonyabb pozícióba kényszerül,
zéssel, a halasztható dolgok átütemezésével azonban vagy az üzleti forgalma mutat csökkenõ tendenciát. gondok forrásától. Távolabbról valahogy lényegtelenebb- is rendezõdni látszanak, és módja van rá, hogy végre valójavíthat a helyzetén. Az azonban kétségtelenül vigasz- Kicsit olyan, mintha a túlélésre kellene berendezked- nek látszanak a dolgok. Amúgy is érzi már a szabadulást és ra váltsa egy régi álmát. Utazás és szerelem várják és még
talhatja, hogy a dupla erõfeszítés nagy haszonnal is jár. nie. De csak átmenetileg!
hamarosan új meglepetéseket tartogat önnek a pályáján. arra is marad ereje, hogy az otthonán szépítsen valamit.
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Hit, lélek, harmónia, rejtély

