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Nem véletlenül olvasod ezt a kiadványt!  
Ugyanis a szellemiséged, - nevezhetjük akár 
Merkúrnak is - pontosan tudja, hogy milyen 
lehetőségek várnak rád az új világban. Így azt is, 
hogy azok eléréséhez milyen információkra lesz még 
szükséged. Kíváncsiságával - jelen pillanatban is a 
feladatát teljesíti - hiszen információkat gyűjtöget.  
A te feladatod viszont az, hogy az általa felkutatott 
információkat megszűrd, és hasznosítsd… 
 
Ehhez kívánok neked és a 
Merkúrodnak sok sikert!  
 
Jó tanács:  
azokat a gondolatokat jegyezd meg amelyek megérintenek! 
Ezek lesznek majd az új világban legnagyobb segítségedre… 
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Amiért muszáj hinned az 
Asztrológiában, és mindabban  
amit itt olvasol…  

A képen egy egyszerű örökmozgót látsz. Amelyben 
különböző méretű golyók - egymásra hatás 
gyakorolva mozgásban tartják egymást. Valójában 
ennél sokkal többet: az univerzum működésének 
lényegét látod. Azzal a különbséggel, hogy az 
univerzum “örökmozgójában” nem golyók, hanem 
Naprendszerek, - a Naprendszerekben pedig bolygók 
keringenek. 

Őseink viszonylag elég gyorsan rájöttek arra, hogy az “örökmozgóban” 
lévő bolygók hatást gyakorolnak a Földre, így az ő életükre is. Mivel ez egy 
olyan erő volt amire halandó ember nem volt képes, ezért a bolygókat 
isteneknek tekintették. 

Valahogy így született az Asztrológia, ami igazából a bolygók által 
kibocsájtott “Isteni erőkhöz” társít tulajdonságokat és valószínűsíthető 
életeseményeket. Amúgy ezt az Isteni erőt, a gravitációs hullámok 
felfedezésével sikerült tudományosan is igazolni. 
 

Hogy az új világ eljövetelét jobban megértsd, térjünk egy kicsit vissza az 
univerzumhoz. Már tudod, hogy a Naprendszerekben a bolygók 
mozognak, az univerzumban viszont a Naprendszerek! Vagyis a mi 
Naprendszerünk is folyamatos mozgásban van. Ráadásul éppen a mi 
életünkben ért el egy újabb csillagjegyet, amit az emberiség 
történelmében: korszakváltásnak nevezünk. 

A korszakváltások minden esetben egy új világ eljövetelét jelezték. 
Nem lesz ez másképp most sem, ahogy 2000 évvel korábban sem volt az, 
amikor a Naprendszerünk belépett a Halak jegyébe… 
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A korszakváltásokat napra pontosan meghatározni nem tudjuk - ezért 
olyan eseményekhez társítjuk, amelyek az adott jegy jellegzetességeihez 
igazodva, az egész emberiség életére hatással vannak. 
 
2000 évvel ezelőtt vajon mi lehetett az a Halak jellegű esemény, ami az 
emberiség életére hatással volt? Bizony, Jézus születése!  

Vagyis az emberiség történelmében a Halak korszak kezdetét: Jézus 
születése jelezte. Ez egy olyan esemény volt, ami a Halak jegy minden 
jellegzetességét magán hordozta, és nem utolsó sorban az emberiség 
életét is jelentősen befolyásolta. Gondolj csak a vallásra, a hitre, vagy a 
reményre, amelyek az emberiség történelmének Halak korszakát 
meghatározták. 
 

Az új világ  

A hozzáértők pontosan tudták, hogy lassan elérkezünk a 
korszakváltáshoz, ezért az 1950-es évek után lázasan várták azt az 
eseményt, ami a Vízöntő korszakba történő belépésünket jelzi. A 60-as 
években aztán felcsillant a remény! A Vízöntők szabadságához köthető 
hippi korszakot sokan jelnek tekintették. Ezt követően indult útjára az 
ezoterikus körökben oly ismert: New Age (Új korszak) mozgalom. 
Valójában semmi újat nem mondtak, egyszerűen csak jó üzleti érzékkel 
meglovagolták a korszakváltás előtti hullámokat. Ugyanakkor tény, hogy 
az emberiség figyelmét ők hívták fel a korszakváltásra, - mint ahogy az is, 
hogy a hippi korszak csupán csak az előszél volt. A 90-es években aztán 
eljött a várva várt pillanat… 

Az internet megjelenése minden tekintetben alátámasztotta a 
korszakváltás követelményeit. Az egész emberiséget érintette, és a 
Vízöntő jegyhez társítható minden jellegzetességet magán hordozta. 
Úgymint a jegyhez köthető szabadságot, a tudást, a közösséget és az 
elektromosságot is. (Asztrológiában a Vízöntő uralkodó bolygója: az 
Uránusz jelzi az elektromosságot!) 
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Néhány év leforgása alatt az internet felforgatta az egész világot. Vagyis a 
Naprendszerünk belépett a Vízöntő jegyébe, a korszakváltás 
bekövetkezett. Amúgy a Maják ezt viszonylag jól előrejelezték. 2012-vel 
ugyan néhány évet tévedtek, de tegyük hozzá, hogy náluk pontosabban 
senki sem tudta megmondani a korszakváltás időpontját.  

A korszakváltás tünetei 

Bár roppant szerencsések vagyunk, hiszen az emberiség történelmében 
egy korszakváltást élhettünk meg - mégsem vagyunk könnyű helyzetben!  

A probléma abból adódik, hogy még bennünk él a Halak korszakból 
hozott örökségünk. Köztük olyan szokások és tulajdonságok, amelyekkel 
az új világban már semmire sem megyünk. Pontosan emiatt érezzük azt, 
hogy a világ megőrült körülöttünk. Kicsit zavarodottan keressük a 
helyünket és azokat az új (Vízöntős) szokásokat, amelyekkel boldogulni 
tudnánk… 

Félre ne érts! Mindez nem azt jelenti, hogy a Halak korszakból magunkkal 
hozott összes szokástól meg kell szabadulnunk. Szó sincs erről! Hiszen a 
korszakok egymásra épülnek, így az elmúlt korszaknak is voltak olyan 
szokásai, amelyekre a folytatáshoz szüksége lesz az emberiségnek.  
Hogy melyek lesznek azok amelyek maradhatnak, és amelyektől meg kell 
válnunk, azt az új korszak jegye (Vízöntő) határozza meg.   

Remény vagy tudás? 

Ahhoz, hogy a hátralévő életedben boldogulni tudj, alkalmazkodnod kell a 
Vízöntő jegy jellegzetességeihez. 

A Vízöntőnek: szabadságra, szellemiségre, eredetiségre és közösségre 
van a legnagyobb szüksége. Ahogy az új világhoz neked is. Mielőtt ezekre 
rátérnénk, nézzünk meg a Halak korszak hozományai közül azt, amit 
érdemes megtartanod… 
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A Halak korszak szokásai közül leginkább a hitre lesz szükséged!  
De nem a csodákban való hitedre, mert a legjobb ha azt azonnal  
elfelejted - hanem az önmagadba vetett hitedre. 
Úgy kell hinned magadban, - a képességeidben és a tudásodban,  
akár egy sziklába vésett törvényben.  

Nem lesz könnyű! Hiszen a Halak korszak nyomai mélyen bennünk élnek, 
így sokan a kényelmesebbnek tűnő: csodákban való reménykedést fogják 
választani ahelyett, hogy önmagukban hinnének. Bízom benne, hogy te az 
utóbbit fogod választani. 

A Vízöntő ugyanis két dolgot utál csak igazán: a csodákat és a 
butaságot.  
A csodákat azért, mert tudományosan nincs alátámasztva, így számára 
ijesztő és értéktelen - ami ellen védekeznie kell. (Többek között ezért is a 
legszkeptikusabb jegy a Vízöntő!) 
Ha már itt tartunk… a gravitációs hullámok felfedezése az Asztrológia 
számára egy megváltás volt, hiszen így bizonyos értelemben 
tudományosan is igazolva lett. Ha ez nem történt volna meg, akkor az új 
világban az Asztrológia is komoly támadásoknak lenne kitéve, ahogyan 
majd lesz a többi ezoterikus tudomány. A butaságról nincs mit mondani, 
a Vízöntő zsigerből gyülöli. Ezért is fogja a világeseményekben a 
műveletlen embereket fegyverként használva, feláldozni. Tudom kemény 
szavak ezek, de sajnos ez az igazság - s ennek előszeleit magad is láthatod 
ha a híradót bekapcsolod.  

Oké,  
már tudod, hogy a hátralévő életed alapját: az önmagadba vetett hited 
fogja biztosítani. De hogy boldogulni is tudj, további két dologra lesz  
szükséged: tudásra és közösségekre. Ez az a két dolog, amit a Vízöntő 
egyszerűen imád, és maximálisan támogat is!  

Másképp fogalmazva: az előtted álló sikereid két dolog fogja 
meghatározni: az újonnan szerzett tudásod és azok a közösségek, 
amelyeknek tagja vagy.   

Mit jelent ez? 
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Azt hogy folyamatosan tanulnod kell! Nem feltétlenül kell iskolákra 
gondolnod. A rendszeres olvasás vagy előadásokra való járás is a tudásod 
növeli. Ahogy azok a közösségek is, amelyeknek a tagjává válsz. Ez 
utóbbiban óriási erő rejlik, hiszen a közösség tagjai egymást segítve és 
támogatva fognak extra eredményeket elérni.   

megjegyzés: 
hogy a tudás és a közösség mennyire dominál a Vízöntő korszakban, jó 
példa erre a korunk egyik legnagyobb sikervállalkozása: a Facebook. 
Mire is épül? Pont arra a két dologra, amit a Vízöntő annyira szeret és 
jutalmaz: a tudásra és a közösségre.  

Nos, 
ha ebből a kiadványból csak 3 dolgot jegyeznél meg, akkor azok a 
következők legyenek: - bízz magadban, - folyamatosan tanulj, - és válj 
közösségek tagjává. Ennyit kell csak tenned ahhoz, hogy az új világban 
boldogulni tudj. Ehhez kívánok neked sok egészséget, sikert és örömet! 

Tudtad, hogy a legjobb tanácsokat és 
módszereket az Asztropatika bejegyzései között 
találod? Kattints ide és 5 napig hozzáférést kapsz 
az összes bejegyzéshez: 

https://www.asztropatika.hu/termek/olvasojegy 
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