11.30

A polaritás mindkét oldala tartalmazza
egyben a másikat is.

c s ü tör tök

Ma mindenképpen szót kell ejteni a Plútó és a Holdcsomópont kapcsolatáról,
ami igencsak messianisztikus – azaz nagy horderejű az emberiség szempontjából. Az ilyen üzeneteket nem egy-egy nap érezzük, hanem egész heteket-hónapokat ölelnek fel, így utólag lehet csak ezeket a helyén kezelni. Jelen esetben a
Plútó a bak jegyében és a felszálló Holdcsomópont az oroszlán jegyében kerülnek kvinkunksz kapcsolatba. Ez a hatalommal, az irányítással kapcsolatos feladatokat jelöli, nem csak az életedben, hanem az emberiség életében is. Ez utóbbit
felesleges keresned, mert nem fogod meglátni, hiszen nem tudhatod, hogy egyegy ország vezetésében hol és hogyan áll be változás… de változás van. Nem
is érdemes ezzel kapcsolatban reménykedned valami látható dologban, hiszen
könnyen lehet, hogy a színfalak között megy végbe minden. Éppen ezért inkább
csak a saját életedre figyelj. (Folytatom a következő oldalon.)

12.01

A rendszer rabja akarsz lenni vagy készen
a dimenzióugrásra?

pé nte k

11.30
A bak jegyéhez (amiben a Plútó áll) a saját mesterré válásunk kapcsolódik. A
mestert itt nem valamilyen pozícióként kell értelmezni, hanem abban az értelemben, hogy hogyan válhatsz TE magad a saját életed mesterévé… azaz a saját
életedet tudd irányítani, tudd élvezni és 100%-ig belehelyezkedni. Ennyi csak. Ez
nem azt jelenti, hogy valamiféle mesteri tulajdonságokkal kellene rendelkezned,
pusztán a tapasztalataid bölcselete tesznek téged azzá, hogy amiket megéltél,
azok által váltál bölccsé és tudatossá. A Plútó az úton végbemenő hatalmas átalakulásokat szimbolizálja. A Holdcsomópont-kapcsolódás által most a következő üzenet megélése és megtapasztalása NAGYON fontos. Megpróbálom
egyetlen mondatba sűríteni:
Ne akard irányítani az életedet!
Ez most kiemelt jelentőségű! Azaz ne akard te megmondani magadnak, hogy
mi a jó neked, és mi a rossz, mert biztosan tévedsz! A Plútó pont erre tanít, hogy
a polaritás mindkét oldala tartalmazza egyben a másikat is. Tehát amit rossznak
vélsz, az valójában érted van, és amit esetleg jónak, az éppen csak elterel téged.
Tehát csak arra figyelj, amit éppen tapasztalsz, és ne akard uralni, kezelni azt.

12.01 – 12.25

A Mars és az Uránusz kerülnek egymással szembe, feszített helyzetbe. Ha megnézed ennek a két égitestnek a szimbólumát (jelét), akkor láthatod köztük a hasonlóságot, hiszen mindkettőé egy kör és egy abból kiinduló nyíl. Az Uránusz a Nap jele
által szimbolizált TELJESSÉGET, a teljes rendszert feszíti szét, és így egy magasabb
rendszerbe kerül. A Mars az elindító erő, ami a teljesség KERESÉSÉT szimbolizálja,
amikor elindulsz megismerni egy rendszert – az életet. A Mars a kezdet – az Uránusz
az ÚJ kezdet, egy más síkon. A Mars egy rendszeren belül feszül valami ellen. Az
Uránusz viszont egy adott rendszert feszít szét, és a rendszeren belül feszülő erőket teljesen értelmetlenné teszi egy másik valóságértelmezésben. A rendszer rabja
akarsz lenni, és abban akarod játszani a jó-rossz ellentétét, vagy készen állsz a rendszerváltásra, a dimenzióugrásra? Alacsony szinten széttép. Magas szinten arra tudod használni ezt az erőt, hogy emelkedj, emelj, kitörj minden rendszerből – hogy
MEGÚJULJ. Az Uránusz az „új” minősége, a Mars pedig az energia – ez maga az
új energia, de ez a polaritásban nem tapasztalható. A váltáshoz egyszerre kell tudnod
ezt a két erőt alkalmazni.

A Vénusz belép a nyilas jegyébe, s ezzel elhagyja a skorpiót, amiben poláris helyzetben volt. Az előző hónapban megtapasztalt feszültségek feloldásának jön el
az ideje, amikor is képes vagy kiterjeszteni, kiárasztani önmagad szeretetét mindenre és mindenkire. Törekedj folyamatosan a magasabb rendű egység és harmónia elérésére! A kreativitás tekintetében hívd be magadba minél jobban az ég
erőit, legyél kelyhe az isteniségednek! Az emberi kapcsolatok területén érdemes
most minél többet találkoznod, ismerkedned, egészen Karácsonyig, amikor is eljön a visszavonulás és az egyedüllét ideje.
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12.02
szo m bat

Ahhoz, hogy megkönnyítsd a régi minták
lebomlását, gondoskodj róla, hogy legyen
mivel megtöltened a keletkezett ürességet.

A mai Neptunusz és Jupiter trigon csak jó pár évente kialakuló ritkaság, fontos
üzenetet hordoz számunka! Szeretném még kiegészíteni a könyvben korábban
olvasott neptunuszi szimbólumokat, hogy felhívjam néhány fontos üzenetre a
figyelmedet. A Neptunuszhoz tartoznak a ködök, az illúziók és a függőségek, így
most ezek is szépen lebomlanak és meggyógyulnak az életedben. Ezért a megszokott cselekedeteid, mint például a dohányzás, tv-nézés, internetezés vagy
más függőségben tett tudattalan tettek is eltűnhetnek, viszont ez egy szinten űrt
hagy maga után. Ahhoz, hogy megkönnyítsd a régi minták lebomlását, gondoskodj róla, hogy legyen mivel megtöltened a keletkezett ürességet. Fontos, hogy
ez ne valamilyen újabb hárítás, terelés legyen, hanem valódi tartalom. Amire
azért figyelj oda, hogy MINDENKÉPPEN változtass az életviteleden!
(Folytatás a következő oldalon).

12.03

Törekedj folyamatosan a magasabb
rendű egység és harmónia elérésére.

vasár nap

Igen különleges Telihold, magyarországi helyi idő szerint 16 óra 48 perckor. A különlegessége abból adódik, hogy a Nap pont az Antaresszel áll együtt, a Hold
pedig a Fiastyúkkal! Tehát a két, igen fontos csillag (illetve csillagcsoport) most a
Telihold erejénél tágul csak ki igazán. Újból szeretnélek emlékeztetni, hogy a Telihold a felerősítésről szól, a teljességről, vagyis ami van, csak az tud felerősödni, így
nagyon fontos, hogy igen tudatos legyél ma, hogy mit is raksz bele ebbe a napba.
Ha „pörögsz”, rohangálsz, kifárasztod magad, akkor a fáradtság fog felerősödni.
Így tudom tanácsolni, hogy – szerencsére vasárnap lévén – a mai napot mindenképpen a pihenéssel és a szellemi-lelki töltődéssel töltsd! Érdemes a barátaiddal
lenned a mai nap, akár beszélgetni, vagy valamilyen csoportterápiában részt venni.
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12.02
A Jupiter és a Neptunusz trigonjának folytatása: Ajándékozd el a televíziódat,
ha úgy érzed, hogy sokat ülsz előtte feleslegesen, netán rendszeresen elalszol
előtte! Dobd ki a cigarettádat, öntsd ki az alkoholos italaidat, töröld magad a
Facebookról, egyszóval nyugodtan legyél drasztikus, mert ezzel segítheted a
folyamatokat. És ami MÉG FONTOSABB, hogy ezek helyére valami táplálót,
valami újdimenziósat helyezz: fess, szobrászkodj, faragj, vagy csak sétálj többet a
természetben. Építs a gyermekeid játékaival, mindegy, csak ne csináld azt, amit
szoktál, és ne újabb elterelést találj ki! Ezek nagy segítségedre lesznek. Ma nagy
erővel törhetsz ki saját labirintusodból!
A Nap 2-án éri el az Antares csillagot, a Skorpió szívét, az Isteni Szeretet szimbólumát, a galaktikus Akasha Krónika színhelyét. Ebben az együttállásban lehetőséged lesz a benned élő csodálatos szeretet megtalálására és kisugárzására. Az
Antares szimbolizálja a teljes és tökéletes szeretetet, amivel a Földön élt mesterek
jártak a szívükben. Mindenkire minden helyzetben egyformán ragyog. Ezt beárnyékolni csak az ítélkezés és a félelem tudja: amikor ítélkezel önmagad felett és
félsz saját magadtól. Ez csodás lehetőséget ad az önszeretet megélésére, tehát
ma (és a napokban) mindenképpen foglalkozz olyan dolgokkal, amelyek ezt adják
számodra. Bátran meditálj ezen, keresd fel az ismert spirituális technikák tanítóit,
hogy segítségedre legyenek, ha úgy érzed. A lényeg: szeresd magad! Bármerre
jársz, sugározzon belőled ez a szeretet mindenkire, hisz valójában minden embertársad angyali testvéred.
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12.04

Egységben vagy-e önmagaddal?
Szereted-e saját magadat?

h é t fő

Az előző hónap izgalmas, váltakozó energiáiban fürödve most elérkeztünk egy
olyan ponthoz, amikor megmutathatod a spiritualitásodat, kézzelfoghatóvá teheted a benned lévő Unio Mystica állapotát, azaz a Minden Egy érzését beviheted a valóságodba. Lehet, hogy hátráltatva érzed magad ebben, de akkor csupán
csak a világod ad neked éppen leckéket, hogy megtanulva azokat, MINDENT
képes legyél elfogadni. Nem véletlenül hívják MINDEN EGY-nek. És a mindenbe minden beletartozik. Minden! Még a legundorítóbb, leggonoszabb dolog is
a világon. Akivel nem szívesen találkoznál egy sikátorban, akit elkerülsz, mert
nem szeretsz vele találkozni, mert „leszív”. Benned van! Ezeknek a dolgoknak az
elképzelése mindig nagyon jól megmutatja, hogy éppen hol is tartasz a Minden
Egy megtapasztalásában. Érdemes megfigyelned, hogy maholnap milyen „kihívásokkal” találkozol, amikor az elfogadásról és az egység megéléséről van szó. És
leginkább: szereted-e saját magadat? Egységben vagy-e önmagaddal?

12.05
ke d d

12.05 – 12.17
Sárga Harcos hullámvarázs. Ebben a 13 napban a Felsőbb Éneddel való kozmikus
kapcsolat megerősítésében tudsz komoly lépéseket tenni. Nagyon fontos, hogy
kialakuljon benned az isteni vezettetésbe vetett feltétlen bizalom és kehelyként
befogadd a Szellem üzeneteit. Most az értelem és az intuíció (azaz a jobb és bal
agyfélteke) együttes használatát tanuljuk, ezért nagyon fontos, hogy hallgass a
belső sugallatokra, bizalommal fordulj minden felé. Amire érdemes odafigyelned, hogy ne a túlzott szeretetlenség vagy az értelem uralma hajtson előre, és ne
a spirituális arroganciával legyints mindenre. Bízz a belső tudásodban! Az előző
hullámvarázsban mindennel szembesültél, ami belőled fakadt, és most felbátorodva elindul az Ember a magasabb dimenziók felé, mérhetetlen hittel, bizalommal, s legfőképp alázattal.

Ne ragadj le a szűklátókörűségnél,
próbálj mindig tágabban, az Egészet
figyelembe véve vizsgálódni.

Lapozz vissza a november 28-i üzenethez, mert a Szaturnusz és a Merkúr újra
együtt állnak a Merkúr hátráló mozgása okán, de jövőre ismét találkoznak majd
az év elején. Ez a háromszoros aktiválás hangsúlyossá teszi a gondolataidra való
fókuszálást. A nyilas jegye arra tanít, hogy ne ragadj le a szűklátókörűségnél, próbálj mindig tágabban, az Egészet figyelembe véve vizsgálódni. Ezt úgy tudod
gyakorolni, hogy a mindennapi gondolataid közül kiválasztasz egyet, egy témát,
ami sűrűn foglalkoztat (állás, párkapcsolat, gyerek), és megpróbálod nem azt
gondolni róla, amit szoktál. Azaz amikor a problémáidat elemzed, adj egy másfajta választ, ami nem a mindennapjaidból fakad, nem az általad ismert érveket
hozza fel. Érdemes tehát beszélgetned és más nézőpontokat meghallgatnod, és
azok igazságát meglátnod.
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12.06

Ha elveszítesz dolgokat, akkor tudd,
hogy már nem volt rá szükséged!

sze rd a

A robbanás áldása. Ez egy valódi és megalapozott változás, ugyanis a Szaturnusz az értékek és a valódi minőség megőrzését és elérését teszi lehetővé (a
Mars–Szaturnusz szextil aktív ma). Ami most zajlik veled, az nem egy illúzió, nem
rózsaszín elszállásról van szó, hanem kőkemény és valódi tapasztalásról. Most
nem tudsz – tegyük hozzá, szerencsére – egy újabb hazugságot létrehozni magad körül, mert az azonnal porrá omlik, azonnal összedől. Éppen ezért ez az időszak kiváló arra, hogy romba dönts mindent magad körül, ami hazugságra épül,
ami nem valódi. Adj erőt ennek, hadd múljon el, aminek mennie kell! Legyél te
a kezdeményező fél, és menj elébe a dolgoknak! Ha közben úgy érzed, hogy a
körülmények rabja vagy, és azt látod, hogy elveszítesz dolgokat, akkor TUDD,
hogy ezzel minden rendben van, mert már nem volt rá szükséged! Még akkor
sem, ha nagyon ragaszkodnál valamihez: itt az idő, mindennek mennie kell.

12.07
c s ü tör tök

Ha meglátod a magaddal cipelt
„programokat”, akkor tudsz ezeken
túllépni!

Az előző két nap üzeneteinek tükrében máris nagyobb megértéssel rendelkezhetsz (Merkúr és a Mars–Szaturnusz kapcsolat): ha képes vagy meglátni és megérteni azokat a magaddal cipelt programokat (előítélet, elvárás, félelem, vágyódás), amelyek hátráltattak mostanában, akkor ezeken most hatalmas lendülettel
tudsz túllépni! Ugyanis egyszerre van jelen egy felismeréseket hozó, múltidéző
időszak, és egyszerre tudsz – bár küzdelmek árán – elindulni valami új felé, ahol
még sosem jártál. Ehhez viszont lelkednek fényesen és tisztán kell ragyognia.
Azaz tisztán kell látnod önmagadat, amennyire csak lehetséges. Lépj bátran, legyél tudatosan vakmerő, mert most minden adott számodra, amire szükséged
van! Lehet, hogy beleszaladsz néhány akadályba (sőt biztos), de ezek hosszú
távon tényleg csak erősíteni fognak téged, mert elveszik, ami nem hozzád való,
és annyira megerősítik „lelki izmaidat”, hogy a későbbiekben nagyobb lelki terhekkel is könnyebben megbirkózol.
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12.08

Szembe kell nézned önmagaddal:
Mikor vagy mártír?

pé nte k

A cselekedetek eredményét ne látványosságukban keresd! Szembe kell nézned
önmagaddal, és éppen ez az egyik legnehezebb kihívás. A szenvedés és mártírság, amikor az életed körülményei látszólag nem engedik az átalakulásodat, valójában csak a benned lévő blokkokra utalnak. Ma érdemes ezt a területet körüljárni. Mikor vagy mártír? Miért érzel néha szenvedést az életedben? Ha ezeket a
felismeréseket véghezviszed, akkor szintlépés, kilépés vár. Sebeid begyógyulnak,
mártírságod feloldódik, akár még nevetségessé is válhatsz önmagad számára.

12.08
A Hold 9-re virradó éjjelen eléri a Regulus csillagot, a feltétel nélküli szeretet
szimbólumát. Ahogyan a többi Regulus-nap, a mai is kiváló arra, hogy gyakorold
az előítélet-mentességet, és megéld, hogy képes vagy túllépni azokon az elveiden, amelyek már korlátozóak számodra. Az elvek sokszor segítenek célba találni,
de egy idő után, ha megkövülnek, akkor már csak elhatárolnak téged a végtelen
számú más lehetőségtől. Az Oroszlán csillagkép szíve (Regulus) pont erre mutat
rá. Vagyis arra, hogy képes vagy-e a Forrás felé tartva az eléd táruló utat teljes egészében megélni? Vagy netán valamilyen elvnél fogva, többnek képzeled
magad másoknál? Legyél bátor szembenézni önmagad kicsinységével, s ekkor
leszel a világ leghatalmasabbja, akiben ott él a mérhetetlen Szeretet, csak folyton
változó és átalakuló formában!

2017.12.09 – 2018.01.26

12.09
szo m bat

A túlzott akarat és a vágyak túlzott
kiélése eltéríthet az Én kiegyensúlyozott
középponti helyzetétől.

Ma a Merkúr és – magasabb oktávja – az Uránusz kerül trigon (inspirációt szimbolizáló) fényszögkapcsolatba. Ne csodálkozz, ha most jól vág az eszed, mindent
könnyen megértesz, könnyebben tanulsz és ismered fel az új lehetőségeket. Ez
a hétvége kiváló alkalom családállításra, vagy baráti, családi beszélgetésekre –
nem is gondolnád, milyen sok új mondanivalótok lesz egymás számára. Amire
még érdemes odafigyelned a napokban, mivel sok égitest jár a nyilas jegyében,
hogy ne legyél túl „elszállós”, és ne töltsön el az „én úgyis jobban tudom” érzése,
amikor kommunikálsz. A tűz és tűz elem aktivitása miatt most hatalmas szellemi impulzusok beáradását tapasztalhatod, próbáld meg ezt a magad módján
kihasználni. Figyelj arra, hogy ne „égesd” túl magad… És ha a másik oldalra tekintesz, látod, hogy a feltétel nélküli szeretettel van ma dolgunk, tehát a kommunikációdba ezt mindenképpen vidd bele.
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A Mars belép a skorpió jegyébe, ezzel uralmi helyzetbe kerül. Az erőt magas
szintre kimunkáló folyamaton vagyunk túl, mert a korábbi mérleg jegye feszültséget, feloldásra törekvést hozott. A Mars magas szintje: emelő, teremtő erő, ami
nem rombol, nem mások ellen tör. Ebben hozott tapasztalataidat most kamatoztathatod. A Mars belépett az Angyal csillagképbe (Szűz csillagkép Angyali
része), ezért erőinket most a láthatatlan világ, a felsőbb akarat mozgatja.
A téli időszak a Mars skorpió üzenetét erősíti fel, ami egyrészt kihívást is jelent,
másrészt hatalmas potenciál is. Kihívás azért, mert a túlzott akarat és a vágyak
túlzott kiélése eltéríthet az Én kiegyensúlyozott középponti helyzetétől, és szélsőségekre sarkallhat. Ugyanakkor a belső szenvedélyed előhívásában nagy segítséget ad. Keresd azt, amiért belülről lángolsz, és nem az elméd mondatja veled,
hogy mire is van szükséged!
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12.10

A kihívások valójában arra tanítanak,
hogy képes legyél átélni mindent.

vasár nap

A kvadrát fényszög (ma a Vénusz–Neptunusz között) mindig lehetőséget ad
egy feladat megoldására. Ami gátol, ami az utadban van, azzal egyszer mindenképpen találkoznod kell, de kerülgetheted is akár életed végéig, akkor viszont
folyamatosan azt fogod érezni, hogy le vagy korlátozva, és a könnyű megoldást
kínáló lehetőségeid is egyre fogytán lesznek. A balga egész életében kerüli ezt
a konfliktust – a bölcs előre látja, felkészül, és nekifutásból átugorja, ezzel is edzi
az izmait. Az izmok itt a saját lelkeddel való találkozásba fektetett erőt jelképezik:
Át tudod élni mindenestől az életet? A legzsúfoltabb buszon is tudsz békés és
nyugodt maradni? A kihívások, amik esetleg felborzolják a lelkedet, valójában
arra tanítanak, hogy képes legyél átélni mindent.

12.11

Felszínre kell hozni azt, ami nem látható…

h é t fő

A napokban (lásd december 2-i üzenet) a Neptunuszhoz kapcsolódó égitestek
sorra aktiválják ezt az bolygót, így mindenképpen érdemes ennek a jelentésével foglalkoznod. A tudattalan, eltitkolt vágyaid és félelmeid ebben a hónapban
igencsak szembejönnek veled. Így hát tudd, hogy ahol szenvedést élsz meg, ott
rejlik majd a feloldás – ahogyan azt sok helyütt olvashattad mostanság. A Neptunusz évek óta a Vízöntő csillagképben jár, és egészen 2021-ig fog ebben tartózkodni, de azért elevenítsük fel ennek a konstellációnak az üzenetét: tisztítás!
Ez a 2008-tól 2022-ig tartó időszak mesél nekünk arról, hogy te miképpen tudod
a tudatalattiad kitisztítani, tartalmait feltárni és megélni. Éppen ezért sikeresek
mostanában a különböző spirituális technikák, mert igencsak időszerű ez az alkímiai átalakítás. A tisztítás azt jelenti, hogy FELSZÍNRE KELL hozni azt, ami nem
látható… hiszen amiről nem tudsz, attól nem is lehet megtisztulni…
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12.12

Hogyan tudod szétárasztani magadban
a tiszta, elvárások nélküli szeretetet?

ke d d

A Jupiter a Vesta kisbolygóval áll együtt. A Vesta (más néven Hesztia) a házi
tűzhely őrzője, azaz a lelki tisztaság szimbóluma. Ő egy szűz istennő, akinek
feladata az Otthoni „tűzhely” tisztántartása, azaz a belső szellemi szentély tisztaságának megóvása. Megmutatja, hogyan vagyunk a belső spirituális világ felé
elkötelezve, illetve hogyan tudjuk megtartani ezt a belső makulátlanságot. A
Jupiterrel karöltve most a tiszta bölcsesség és az elvárások/vágyak nélküli szeretet erejét mutatja számunkra. Kiváló lehetőség, hogy letisztítsd és elengedd
a nem szeretett részeidet. A mostani tapasztalásaid vagy öntudatlanul megélt
élményeid mind arról szólnak, hogy hogyan tudod szétárasztani magadban (és a
környezetedben) a tiszta, elvárások nélküli szeretetet.

12.13
sze rd a

Mély szinten rá tudsz nézni lelki
„mérgeidre”, és ezáltal meg is tudsz
tőlük szabadulni.

A Nap–Merkúr együttállás pont a Skorpió csillagkép farkánál jön létre. Ha emlékszel, erről már írtam korábban a Szaturnusz kapcsán. Lapozz vissza az október
27-i üzenethez, és nézd meg az azóta eltelt időszakot, hogy milyen „mérgektől”
szabadultál meg. Itt nem (csak) fizikai értelemben vett mérgekről van szó, hanem a szívedben cipelt haragról, gyűlöletről és a meg nem bocsátásról. Ezek,
mint minden teher, folyamatosan mérgezik a szívedet. A mai napon nagyon
mély szinten rá tudsz ezekre nézni, fel tudod ismerni, és ezáltal meg is tudsz tőlük szabadulni… vagy éppen átveszi az uralmat feletted és a kommunikációdban
jelenik meg.
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12.14
c s ü tör tök

Mennyire hagyod, hogy a múlt
párkapcsolati tapasztalatai határozzanak
meg a jelenben?

A múlt korlátait, mint mag a földet, feszítsd szét, lépj ki belőlük, mert így fog szárba szökni a benned lévő kreativitás és teremtő erő. Tudatosítsd, hogy alkotó lehetőségeidet egyedül a múlt eseményei által beléd kódolt programok korlátozhatják.
A múlt tapasztalatainak összessége MOST mutatja meg neked, hogy milyennek is
látod magad. Ám ez megváltoztatható, ha kilépsz a múlt általi determináltságból!
Talán nehéz elhinni, hogy azért, mert sokszor így vagy úgy működtek a dolgok, akár
működhetnek másképpen is – mert ebben a betegségben szenved az emberiség
nagyon-nagyon régóta. Most megmutathatod, hogy te már képes vagy a váltásra!
Ugyanakkor a párkapcsolatod (vagy az ahhoz való hozzáállásod) szintjén is nézz
körül. Mennyire hagyod, hogy a múlt párkapcsolati tapasztalatai határozzanak meg
a jelenben? Azért, mert a társad így vagy úgy viselkedett régebben, attól még adj
neki újra lehetőséget, mert lehet, hogy már rég megváltozott, csak a múlt-szűrőd
miatt nem látod meg benne a változást. Így jelentősen emelkedhet párkapcsolatod
minősége, élj hát vele!

12.15
pé nte k

Tudd: ha te nem mész a problémáid
gyökereinek feltárása elébe,
akkor azok jönnek el hozzád.

Ha teheted, ma (és majd a hétvégén) kerüld a számítógépet, a telefont és a televíziót. Érdemes legalább egy napot kütyük nélkül töltened, vagy legalábbis
minimalizálnod a használatukat a hétvégére. Azért kiemelten fontos ez, mert a
kommunikációban és a megismerésben most csodálatos lehetőségek rejlenek
a mai napon! Minden, ami hanggal kapcsolatos vagy művészettel, az fokozott
erővel hat, így érdemes most az életedben ezekhez nyúlni, ezekkel töltekezni.
Egy jó hangversenytől kezdve akár baráti beszélgetéseken át minden üdvözítő.
Ugyancsak kiváló időszak ez a lélekgyógyászatra, a lelki sérülésekkel való foglalkozásra. S tudod, ha a hegy nem megy Mohammedhez, Mohammed megy a
hegyhez: tehát ha te nem mész a problémáid gyökereinek feltárása elébe, akkor
azok jönnek el hozzád mindenféle izgalmas tapasztalás képében, aminek nem
biztos, hogy az elméd örülni fog. Figyelj hát magadra!
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12.16

Nincs többet szükségem erre
a tapasztalásra

szo m bat

Ma egy újabb hatalmas lökés jelenik meg az életedben, ami segít magasabb
szintre lépni. Az erő már megérkezett korábban, most képes leszel megtenni
a lépést, meg tudod látni a lehetőségeket, ahova léphetsz! Amire ma érdemes
odafigyelned, hogy lépj ki az elmédből, azaz ne a régi minták működtessenek.
Bízz az Isteni Kegyelemben, ne a problémák megoldását keresd! Azok megoldódnak maguktól is. Keresd a beteljesült életet! Ez legyen az irány. A korábbi
napokban emlegetett üzenetek, amelyek a belső lelki sérülések gyógyításáról
szóltak, most értelmet nyerhetnek, és megérkezik hozzá az erő, ami kiröpít ebből, csak merj lépni, és merd kimondani őszinte megéléssel: NINCS TÖBBET
SZÜKSÉGEM ERRE A TAPASZTALÁSRA (ami a fájdalomban és a szenvedésben tart).

12.17

12.16
A Hold 17-re virradó éjjelen eléri a Skorpió csillagkép szívét, az Antares csillagot.
Figyeld meg, hogy mit álmodtál az éjjel, ilyenkor fontos üzenetek érkezhetnek
hozzád. Az Antares a Galaktikus Akasha Krónika „helyszíne” is, tehát az álmodban ilyenkor felbukkanó képek a múlt és jövő energiáit tükrözik. Nincs semmi
kőbe vésve, ám a jelenlegi helyzetedben, a MOST-ban bejövő álmok megoldásokat rejthetnek magukban. Az Antares egyben az Isteni Szeretet szimbóluma
is, amikor mindenre a maga tökéletességében tudsz tekinteni, és mindent olyannak látsz, amilyen. A Szeretet és az Elfogadás lesz ennek a két napnak a kulcsa,
ahogyan azt már megszokhattad az Antares-napokon. Gyakorold, hogy képes
legyél úgy tekinteni mindenre, ahogyan a Teremtő, aki Önmaga minden részét
elutasítás nélkül megéli.

Mindenre a maga tökéletességében tudsz
tekinteni.

vasár nap

A Szaturnusz–Neptunusz kvintillről kell szót ejtenem, ami szintén egy messianisztikus konstelláció, tehát a hétköznapokban nem látjuk a „hatását”, csak egyszerűen megmutatja, hogy ebben az időszakban milyen változások történnek a
világban. Miért pont az történik és miért pont nem más? Ezért.
A korábban kifejtett neptunuszi analógiák feszítő hatása alól most mintegy
varázsütésre ki tudsz szabadulni. Mintha vennél egy nagy lélegzetet, felébrednél reggel, és mintha semmi bajod és gondod nem lenne, csak létezel. És nem
„mintha”, hanem tényleg nincs semmi gondod az életben. Csak LÉTEZEL. En�nyi. Ilyen egyszerű. Próbáld ki!
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12.18

CSÖND

h é t fő

Újhold, magyarországi helyi idő szerint reggel 7 óra 31 perckor a nyilas jegyében,
a Tejúton. Ez egyben egy Nap–Hold–Szaturnusz együttállás is, tehát az a csoda, amiről nemsokára (20-án) fogok írni, most igen kézzelfoghatóan megjelenik.
Az Újhold ürességébe most a letisztult, blokkok és félelmek nélküli létezés töltődhet be – ha megengeded. Ez sokkal egyszerűbb életet eredményez. A mai
napon nincs más dolgod, mint csendben lenni – bár hétfő van, de ha teheted,
ma már hangolódj a Karácsony misztériumára. Meglátod, ez a csöndes befelé fordulás elképesztő, földöntúli erővel tölt fel az elkövetkező 14 napra, a növő
holdciklus idejére.

12.19
ke d d

12.18 – 12.30
Vörös Hold hullámvarázs. Ahogyan az előző hullámban előhívtad magadból galaktikus vezetődet, és bizalommal telve szembe mertél nézni minden félelmeddel, most a Vörös Holdban a totális visszaemlékezés ideje jön el, megszólítod
teljes önvalódat és egyesülsz vele. Ez ugyanakkor a megtisztulás ideje is, amikor
felébredt tudatosságoddal és tisztánlátásoddal az Önemlékezés Ereje vezet. Érdemes megfigyelned, hogy az önértékelési, identitásbeli problémák és kihívások
mit tanítanak neked! A túlzott önkritika, az önvád, a szégyenlősség és a bizonytalanság most nagy tanítók lesznek számodra, vedd észre magadon és változtass
rajtuk! Ez a 13 nap ebben lesz a segítségedre.

Minden sikerülhet a belső,
magasabb tudatossággal bíró, isteni
ösztönösségednek köszönhetően.

A mennyiségi változás átcsap minőségi változásba. Ami az elmúlt hetekben sikertelen volt számodra, az most egy mozdulattal, mintegy varázsütésre létrejöhet! Ha úgy érzed, mégis akadályokba ütközöl, akkor válts taktikát, mert valamit
nem engedsz el. Lépj! Ez lehet akár egy belső elhatározás is. Sok feszültséget
tapasztalhattál e hónapban, s most ezek oldódhatnak – de semmiképpen sem
azért, mert racionálisan rájöttél a megoldásokra! Minden sikerülhet, de ez a belső, magasabb tudatossággal bíró, isteni ösztönösségednek köszönhető. Érdemes hát bíznod, és nem gondolkodnod, nem belefeszülnöd a dolgokba, hanem
bátran elengedned a történteket.
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12.20

Képes vagy megérteni, miért is vesz el
tőled az élet ott, ahol elvesz?

sze rd a

Vedd észre – lásd a másik oldalon a Szaturnusz jegyváltását –, hogy milyen „érdekes”, hogy pont a téli Napfordulótól a tavaszi Napéjegyenlőségig tart majd
e különleges időszak… Tehát az, hogy a Szaturnusz a saját jegyében fog járni, igen meghatározó és elkerülhetetlen változásokat fog hozni. Ez egy nehéz
időszak lesz annak, aki ragaszkodik. Aki elenged, az tökéletességben fog élni.
Ennyire egyszerű.

12.21

Érezd, hogy a Tejúton jársz, a legnagyobb
fény és tudatosság közepette.

c s ü tör tök

Téli Napforduló, egzakt 17 óra 28 perckor, magyarországi helyi idő szerint. Ezen
a napon mindenképpen érdemes valamilyen szertartást végezni a családoddal,
szeretteiddel, vagy akár egyedül is. Gyújts egy gyertyát, és csak legyél! Fogadd
be a Fényt – nincs más dolgod. Érezd, hogy a Tejúton jársz, a legnagyobb fény
és tudatosság közepette. Ennyi a mai üzenet, nem nagyon lehet ezt ragozni, tehát látszólag rövid, de annál nagyobb erejű: folyamatosan tartsd meg a tudatodat a Fényben. És kész. Érezd, hogy sugárzó Nap vagy, maga a fényesség.
Minden körülmények között.
A Nap–Szaturnusz együttállás néhány napja már tükrözi számunkra, hogy
nem most van itt az ideje a rohanásnak, a stabilitás nélküli illúzióvilágban való
lepkeszárnyon röpködésnek. Mégis, a saját, belső LELKI stabilitásod megtapasztalása tud most előrevinni. Csak akkor tudsz az életedben továbbhaladni, ha van
egy biztos pont, ahonnan el tudsz rugaszkodni – a Szaturnusz addig omlasztja
be lábad alatt a talajt az elrugaszkodás előtt, amíg nincs meg ez a biztos pont.
Ha úgy érzed, hogy valami nem sikerül, akkor örvendezz, mert tudhatod, hogy
nem volt valódi, ami felé elindultál. Lassan, de biztosan: ez lesz az elkövetkező 3
hónap mottója az tavaszi Napéjegyenlőségig.
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2017.12.20 – 2020.03.22
A Szaturnusz jegyet vált – ezt is megéltük. Ha esetleg nem is érted, hogy miért
írom ezt, az teljesen rendben van, hiszen a Szaturnusz mozgását azóta követem,
amióta csak az asztrológiát megismertem fiatalkoromban. A Szaturnusz volt
ugyanis a nagy mumus e tanban, nem győztem menekülni tőle, mígnem rá nem
éreztem a nyitjára, és azóta a legjobb barátom. Ezen égitest mozgása igen nagy
kaliberű az ember életében, és a saját képletében is.
Ha megvannak a korábbi évek Csillaglesői, vagy kéznél van az internet adta
keresési lehetőség, bátran keress rá azokra az írásaimra, amelyekben azt fejtettem
ki, hogy mi történik akkor, amikor a Szaturnusz belépett a nyilas (2014), a skorpió
(2012), a mérleg (2010), a szűz (2007) jegyeibe… Aki rászán erre a kutatásra egy
kis időt, az elképesztő tapasztalásokra tesz szert az életében. E könyv hasábjain most csak arra van lehetőségem, hogy kifejtsem számodra a bak jegy adta
potenciálokat, ami valahol egy elképesztő áldás, és valahol egy hatalmas átok is
egyben. Csak az a kérdés, hogy melyik oldalán állsz a tapasztalásnak.
Nem véletlenül hívták régen a Szaturnuszt a nagy szerencsétlenség bolygójának, habár egyáltalán nem az, csak értő szemmel kell ránéznünk. Az ego nem
szereti a dolgok elvesztését, az elmúlást, és a Küszöb Őre – ahogyan a Szaturnuszt nevezik – kérlelhetetlenül ezzel szembesít minket, így valóban nehéznek és
negatívnak tapasztalhatjuk a felbukkanását. Ezen a „küszöbön” ugyanis csak azt
vihetjük át magunkkal, ami nem az egóból fakad, ami örök, és nem csak valami
hebehurgya vágyálom, tanult vagy felvett minta.
Például, ha azért halmoztál fel vagyont, hogy hatalmi játszmákat játszhass, akkor egy Szaturnusz-aktiválás a képletedben akár azt is tükrözheti, hogy elveszíted mindenedet. Ha viszont számodra a pénz nem több és kevesebb, mint egy
eszköz, semmi extra érzelem nem fűződik hozzá, akkor az a téma – a szaturnuszi
értelemben véve – rendben van az életedben.
(Folytatás a következő oldalon.)
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12.22

Vonulj vissza, rendezd a soraidat,
gyarapodj!

pé nte k

Párkapcsolat szintjén mindenképpen vedd észre a „kinek van igaza”-játszmákat,
hogy ki hol akar okosabb lenni a kapcsolatban. Tanulj meg engedni, és tanulj
meg bölcsen kiállni az igazadért, hogy az ne csak elnyomás legyen, hanem egyben emelkedés is! Nem egyszerű, nem hétköznapi, de gyakorlat teszi a mestert. Hagyj időt magadnak az átalakulásra, a csendre, a nyugalomra. Ha teheted,
kicsit vonulj vissza, rendezd a soraidat, gyarapodj! Próbáld kicsit kikapcsolni a
gondolkodásodat, ha vannak „problémák” az életedben, mára és a hétvégére
tedd félre őket, bármilyen égetőek is. Most mindennél fontosabb a nyugodt,
rendezett belső, ahová hagyod beáramlani az Életet, az energiákat. Ha munkálkodnod kell, keresd a monoton feladatokat, és ne gondolkozz közben, inkább
minél jobban feledkezz beléjük. Mantrázz, énekelj! Ezek a tanácsok természetesen nem kötelező érvényűek, ha nagyon mást érzel, akkor ne hallgass rájuk!
Ám érdemes megfigyelned, hogy mi az, ami „pörög” benned? Mi az, ami nem
hagy pihenni? A Karácsonyra hangolódás tekintetében a belső béke megtalálása
most különösen fontos.

12.23

Szíved legyen tiszta, önmagadat
és a világot teljességében elfogadó.

szo m bat

2017.12.20 – 2020.03.22
(Folytatás az előző oldalról)
Most a Szaturnusz a saját jegyébe, a bakba lép, így nagy lépést tehetsz előre
a szaturnuszi tapasztalatok tekintetében. Felismerheted, hogy mi az, amihez ragaszkodsz, de már el kellene engedned: így elébe mehetsz annak, hogy azt a
Szaturnusz vágja le rólad. Bölcsességed segítségével megélheted az elkövetkező
2,5 évben, hogy mindent le kell raknod. Mindent. Ebben tudok neked segíteni,
hiszen te meg én pusztán annyiban különbözünk, hogy te MÉG nem raktad le a
cipelt dolgaidat. Semmi több. Mind tökéletesek vagyunk.
Ezt kell most megértened, hogy minden pillanat tökéletes, minden úgy van
rendben az univerzumban, ahogyan van. Képes vagy ezekben az években megérteni, miért is vesz el tőled az élet ott, ahol elvesz? Miért adtad meg magadnak
a szűkösség és a korlátok tapasztalatát? Mit is tanítottak neked ezek a helyzetek?
Lásd meg tisztán, hogy mibe próbálják a küzdelmek beleverni az orrodat. Nehéz?
Az. De most egy jókora lépést tehetsz afelé, hogy valódi legyél.

2015.12.21 – 2016.01.19:
A Nap belép a bak jegyébe. Ezen időszak alatt a kötelességtudat, a kitartás, a
következetesség szerint cselekedj. Legyél hű a céljaidhoz! Most önmagadhoz kell
leginkább ragaszkodnod, a te saját, valódi értékeidet kell megvizsgálnod. Keresd
mindenben a humort, ez fog átsegíteni a látszólagos nehézségeken. Próbálj meg
kevésbé távolságtartó lenni! Nyugodtan legyen igényed saját időre ezen időszak
alatt, de ez ne menjen az emberi kapcsolataid rovására.

A Jupiter eléri a Mérleg csillagkép első csillagát, amelyhez például az az ősi
egyiptomi mítosz tartozik, amelyben Anaubisz, a holtak istene a halálba átkelőknek a szívét egy mérlegen méri meg. S akinek többet nyom egy strucctollnál, annak szívét a Farkassal eteti meg. Szimbolizálva, hogy csak a tiszta szeretet az, ami
megmaradhat. A transzcendentális üzenete is ehhez kapcsolódik (hasonlóan a
december 12-én olvasott Vesta-együttálláshoz), arról szól, hogy a szíved legyen
tiszta, önmagadat és a világot teljességében elfogadó. Szenvedés nélküliségben
élő – és ehhez el kell engedned az elméd programjait, hogy a tiszta bölcsesség
(Jupiter) ragyoghasson az életedben.
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12.24

A szeretet csak van – nem kér semmit,
nem is akar adni sem.

vasár nap

Szenteste – különleges csillagegyüttállások, felsorolni is sok lenne. Ennél nagyobb csodában talán nem is részesülhetünk, hogy a Szeretet és a Fény ünnepén egy magas szintű isteni szeretet csillagsugarában ragyogunk. Egész nap
a Szeretet egysége árad le a Földre, s neked csak ezt kell befogadnod. Csak a
szívedre hallgass, ne hagyd, hogy olyan dologgal kelljen foglalkoznod, ami nem
a szívedből ered!

12.25

A világ irányába milyen falakat húztál fel
azért, hogy ne bánthassanak?

h é t fő

12.24
A Jupiter a Holdcsomópontokkal alkot kvadrát fényszöget, így most a napokban
bizony a VALÓDI szeretet erőteljesen bukkan fel az életedben. A mézes-mázos,
elvárásokkal teli, szenvedésalapú, fojtogató, kényeztetést akaró, tisztátlan szeretetnek nevezett játszmáid most beakadnak. Nem viheted tovább őket, kész. Pont
a Szeretet ünnepén történik mindez, tehát végre egyszer az életben tapasztald
meg azt, hogy a szeretet csak van, nem kér semmit, nem is akar adni sem! Csak
van. Csak ragyog. És kész. Nincs más dolgod vele, mint megtapasztalni.

2017.12.25 – 2018.01.18
A Vénusz belép a bak jegyébe. A korábban megélt párkapcsolati vagy kreativitással, belső békével kapcsolatos tapasztalatokat most átültetheted a hétköznapi
életedbe. Ezért kihívásokkal találkozhatsz, amelyek mind arra tanítanak, hogy miként tudod megélni azt, ami benned van, de most már „élesben”. Ne add fel! Bár
kihívások jelenhetnek meg az életedben párkapcsolati téren, ezek fognak téged
hazavezetni. A belső, finom erők egyensúlyával is érdemes foglalkoznod. A lelki,
érzelmi erők áthatnak téged és megtartanak harmóniában, vagy kibillensz minden apró kis rezdülésre? Ezek a folyamatok tanítanak meg a belső egyensúlyod
megtalálására, de ehhez néha ki kell billenned.

Bizonyos értelemben a párkapcsolat tekintetében tapasztalhatsz meg most valamit, ami hosszú távon a szolgálatodra lesz, ám lehet, hogy pillanatnyilag ezt
még nem így látod. Mindenképpen nézd meg, mi az, ami valódi, igazi köztetek a
társaddal. Engedd (például egy bizalmas beszélgetés során), hogy lebontsátok
azokat a falakat, amelyeket esetleg felhúztatok magatok közé. Sőt, nézd meg azt
is, hogy a világ irányába milyen falakat húztál fel azért, hogy ne bánthassanak.
Bármi is történik ma veled (vagy tegnap és holnap), annak tulajdoníts jelentőséget, figyelj fel rá, és próbálj tudatosan kilépni a helyzetből. Ne ragadj bele egyegy helyzetbe!
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12.26

Engedd, hogy átjárjon minden finom,
gyengéd energia.

ke d d

Ami csodálatos lehetőség a mai nap rezgésében, hogy intenzíven megélheted a
békét, a nyugalmat, a Minden Egy energiáját, ahogyan áthat – nemcsak spirituálisan, de fizikai szinten is. Ne nyúlj az elme eszközeihez, kerüld az analizálást, az
érteni akarást. Nagyon tanácsos a legnagyobb szintű befogadást elérned, amit
csak el tudsz képzelni: ülj le, és érezd, hogy a láthatatlan energiák, a magasabb
tudatosság, az Isteni lényed, az angyalok fénye, vagy bármi, ami számodra meghatározó, szépen lassan áramlik beléd, tölt és tölt, te csak befogadsz, tágulsz és
lélegzel. Engedd, hogy átjárjon minden ilyen finom, gyengéd energia. Tantrikusan a pároddal közösen is gyakorolhatjátok ezt az élményt (vagy tantra nélkül is),
ez most nagyon időszerű.

12.27
sze rd a

Csak magadra figyelj – még ha
egyértelműnek is tűnik, hogy a másik
a ludas.

A Nap, a Vénusz és a Lilith együttállása jön létre az év utolsó napjaiban, ez egy
igazán ritka és összpontosított energia! Ez most olyan méreteket öltve jelenhet meg az életedben, amit nem tudsz nem észrevenni, hiszen a Nap az Én-t
szimbolizálja, és amivel kapcsolatba kerül, annak üzenetét felerősíti. Így a Lilithdrámák a párkapcsolatban (Vénusz) most akár drasztikus méreteket ölthetnek.
Egyes tudatszintek esetében (kérdezd meg ismerőseidet, rokonaidat, barátaidat)
akár végletes családi perpatvarok is kialakulhatnak. Bár olyat is láttam már, hogy
valaki annyira mélyen elnyomja magában a negatív energiákat, hogy állandósuló
depresszió, és folyamatos kapcsolatfüggés alakul ki nála, ahol az ember mindig a
másik által megélt élményekbe menekül, mert egyedül olyan rosszul érzi magát.
A skála elég széles – a lényeg, hogy vedd észre a saját drámádat! Kérlek, ne told
a párod orra alá a Csillaglesőt, hogy „Látod, látod, ide van írva, hogy ma drámázni fogsz!”, mert akkor pont a lényegét nem értetted meg az üzenetnek. Csak
magadra figyelj, a saját szenvedésedre és elégedetlenségedre! Még ha egyértelműnek is tűnik, hogy a másik a ludas, valójában ez a Lilith drámája. Egyszerűen
nem veszed észre a saját szemedben a gerendát.
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12.28
c s ü tör tök

Fordulj most a saját világod felé, csak arra
vigyázz, hogy ne vessz el a ködökben
és illúziókban!

A Mars–Neptunusz trigon ritkábban létrejövő konstelláció. Igen nagy erővel van
most jelen a spiritualitás, az egység keresése. Ne menekülj el a problémák és az
erő alkalmazása elől, de a lelkedből előtörő érzéseket vagy ösztönöket se fojtsd
el. Kerüld most a nagy munkát, a karácsonyi feladatokat tedd félre, ne erőltesd
meg magad. A lélek mélyéről hatalmas erő bukkan fel. Fordulj most a saját világod felé, csak arra vigyázz, hogy ne vessz el a ködökben és illúziókban. Jó időszak arra, hogy leszokj a függőségeidről, hogy legyőzd a félelmeidet. Használd
ki ezt az időszakot arra, hogy erőt veszel magadon, és az egység felé törsz a
depresszív állapotok helyett.

12.29

2017.12.31 – 2018.01.12
Fehér Szél hullámvarázs. Ebben a 13 napban az a feladatod, hogy a benned lévő,
felszínre került tudattalan tartalmakat behozd a megnyilvánult világba. Amiket
az előző hullámvarázsban a felszínre hoztál, most bátran nyilatkoztasd ki. Azaz
beszélj róluk, vagy bármi más módon kommunikáld a külvilág felé a benned lévő
gátlásokat, elfojtásokat. Ha ebben esetleg elakadtál, akkor a Fehér Szél hullámvarázsban éned megmutatása vár rád – törekedj a szabadságra, meríts erőt az
Ihletből, áramolj, mint a Szél, önfeledten és félelmek nélkül. Ne félj a bukástól!
Most mindenképpen légy spontán, ezzel mintegy kifújhatod magadból a bent
ragadt negatív tartalmakat. Tisztázd kapcsolataidat! Érdemes minél többet tudatosan lélegezned, ezt akár napi gyakorlatoddá is teheted. Légy jelen, itt és most.
Ez a felsőbb tudatoddal való kapcsolódás ideje. Nincs szükséged az előítéletekre,
tapasztald a jelen pillanatot.

Nem kell megtenned ezt vagy azt –
Isten nem vár el tőled semmit sem.

pé nte k

A Merkúr és a felszálló Holdcsomópont trigon kapcsolata jön létre, ami abban
segíti és támogatja a korábbiakat, hogy képessé tesz kilépni a régi gondolkodási
mintákból, és felismerni az új utakat, amelyekre most rá is tudsz lépni. A Holdcsomópontok egyfajta karmikus átjárók, abban az értelemben, hogy aktiválódnak azok a terhek és programok, amelyeket már régóta cipelsz. De dönthetsz
úgy, hogy elengeded ezeket, tehát most van itt az ideje nagyon sok olyan felismerésnek, ami a több ÉVEZREDES programozottságból való kilépést segíti
elő. Nem kell megtenned ezt vagy azt. Isten nem vár el tőled semmit sem.
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12.30

Nem kell mást tenned, csak Létezned…

szo m bat

Hiába a nagy energetikájú, nagy lelkiséget megmozgató üzenetek, valójában
minden könnyedén és egyszerűen zajlik. Az egyik állapot pillanatok alatt átmegy egy másik, akár azzal ellentétes állapotba, ellenállás nélkül. Támogató
energiák jellemzik ezt az időszakot, még ha ez a december egy kissé katartikus
és nagy volumenű tapasztalásokat is hordozott. Nem kell mást tenned, csak
létezned, ne felejtsd el.
Tudatosan figyeld tetteidet!

12.31
vasár nap

Legszívesebben ma azt írnám, hogy kerüld az alkoholt, de legalábbis tudatosan
igyál, ha arra kerülne a sor. A tudatosság alatt azt értem, hogy ne csak felhörpints
egy italt, hanem figyelj oda mindenre: az ízére, az illatára, az emlékére. És szívd be
jól magadba ezt a sok tapasztalást, és így nem fog ártani sem, ha kellő elengedéssel csinálod. Ám könnyen elázhat most az ember, ha nem teszi tudatosan. Az újévi
fogadalmaidat pedig ne ma tedd meg, mert félelemből és szenvedésből fakadhatnak. Inkább várj még pár napot ezzel.
Boldog Új Évet Kívánok!

Köszönöm, hogy együtt voltunk ebben az évben!

