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2012. a Változások és az Emberi Értelem éve
A Világ és az Ember csak bölcs döntések meghozatalával tudja majd elérni, hogy Földünkön és az életünkben megállítsuk az energiaválság
hatásait, hogy egy új, humanisztikus időszámítás kezdődhessen el. Fontos lesz, hogy az öncélú társadalmi terjeszkedés és a természeti
kincsek mértéktelen kiaknázása helyett az ember törekedjen a mértékletes életmódra, az önellátásra és a hosszútávú célokra.

Még jobban fáj, ha nem gyógyul… 2012. a nagy társadalmi átrendeződések esztendeje lesz
Szükségszerűen kell átformálni az idejétmúlt szerveződéseket, a reformokat ki fogja kényszeríteni a folytatódó élelmiszer- és energiahiány
valamint az eladósodottság. Az emberek lelkierejét nyomasztják a világvége-jóslatok, a menekülés vágyát majd fel kell hogy váltsa az
ésszerű fejlődés és cselekvés. A természet jelképi üzeneteit tekintetbe kell venni, és az emberi értékek – szeretet, segítőkészség,
humanizmus, műveltség – a fejlődés és a növekedés pályájára állíthatja azokat, akik ennek szellemében élnek.

Elromlások, választási kényszerek szegélyezik a menekülési utakat – dönteni kell!
Magyarországon 2012-ben a legfontosabb reform területek a közösségi közlekedés szükségszerű átalakítása, kényszerű
költségcsökkentések miatt átalakítás alá esik a közoktatás és a társadalmi-szociális ellátó rendszerek, a járadékrendszer és az
egészségügyi ellátás. Az emberek széles tömege várhatóan nem látja majd át a reformok okát és végső célját – emiatt valószínűleg hirtelen
hangulatfordulással akár szélsőséges módon tömegek pártolhatják a radikális irányváltozások módszerét.

Egy kis mitológia… MERKUR, másnéven a Szárnyas sarus Hermész
A Merkur esztendeje gyors, hirtelen változásokat hozhat az emberek életébe, elsősorban tanító szándékkal
működik közre a sors a fejlődésünkben. A szárnyas sarus Hermész jelképei a közlekedés, kommunikáció,
kereskedelem, oktatás, szomszédi kapcsolatok, szerződések, intellektuális foglalkozások (mérnöki tevékenységek,
orvostudomány, számítástechnika, asztrológia).
Minden olyan termék és szolgáltatás, amely a „művelt ember” kiegészítő kelléktárához tartozik, a Merkur
jelentésével azonos tartalmilag – így például az íróeszközök, könyvek, hangszerek, kommunikációs technikai
eszközök, a naptárak, a tájékozódási rendszerek, a közlekedési eszközök. Az asztrológiai zodiákus jelképtárban az
Ikrek és a Szűz jegyek a Merkur bolygó otthonai. Egyéni horoszkópokban (bármely más zodiákus jegy
szülöttjeinél is) a Merkur bolygó helyzetét figyeljük, vajon milyen képessége van az embernek a tanulásra és az
alkalmazkodó változásokra. A Merkurnak megfelelő szimbólumok a változás jelképeként a színek skáláján a
halvány pasztell kék és sárga, a numerológiában az 5-ös szám (változás), az ásványok közül a citrin, a pettyes
jáspis, és minden halvány aprópöttyös mintázatú anyag; az illatok világában a könnyű gyorsan virágzó virágok, alig
érezhető illatú gyümölcsös aromák, virágzó fák, és az illatos gyógynövények.
Fontos a tanítás és tanulás. Merkuri jelkép a gyermekláncfű: a játéknak is felfogható tollas mag fújás olyan, mint
a beszédben a csacsogás és a pletyka – hirtelen szerteszéjjel árad, ki tudja hol ér pillanatnyi állomására, ahol
azonnal gyökeret ereszt és megveti szinte kiirthatatlanul a lábát. Óvakodjunk tehát a megfontolatlan beszédtől,
mert a kimondott szó visszavonhatatlan, mint a kilőtt nyíl – azonban mitológiai „mustármag”-ként akár jótékony
teremtő hatással élhet tovább a tudatos mágikus „rámondás”, „bebeszélés”, a fejekben szöget ütő találó gondolat.
A tanulás spirituális fejlesztő, karmaoldó és sorsépítő hatású tevékenység. Merkuri folyamatot jelző
szimbolikus átváltozást mutat a pillangó fejlődéstörténete, és az ehhez kapcsolódó pillangószárny-effektus
példázat. A hernyóból csodás pillangóvá alakulás története a tanulás végső céljának a kilátásba helyezése: ha
fejlődünk, lélegzetelállító szépségű teremtménnyé válhatunk. A cselekvések, megváltoztatási törekvések szintjén a
„rágondolás” mint agyi tevékenység olyan energiamunkát mutat, mint ahogyan egyetlen pillangó szárnyának a
rezgése a világot is átalakító hatalmas dinamikát hozhat – eszerint bizony érdemes a jóra, a világbékére, a
szeretetre egyéni szinten is gondolni, ezzel a kevéssel is változik valamicskét a világ a jobb irányba.

Mit tehetünk? – tanulni és változni kell
Az értelmes ember leginkább úgy formálhatja sorsát, ha minden pillanatban okosan értékeli helyzetét, hamar tanul, és ha szükséges –
változik, ahogyan az idő igényli. Lélektanilag - alkati és hozzáállási szempontból - 2012-ben igen kifizetődő hozzáállás lesz minden
változó helyzetben a tanulási hajlandóság, a jó információ-befogadó képesség, a pillanat adta lehetőségek
diplomatikus értékelése, a kiváló tárgyalási képesség, a könnyed és hajlékony alkalmazkodás, gyors
irányváltások, kapcsolati pozíció-módosítások.
A változás esztendejében, 2012-ben a kulcsfontosságú személyes képességek: a lényeglátó helyzetértékelés, a
gyors döntés és a haladéktalan döntés, előrehaladás, elmozdulás. Ismerjük fel időben a hamisságokat.
Képzeljük el azt a helyzetet, amikor középkori körülmények között lovaskocsival éppen átutazóban járunk a
kietlen vidéken. Két civilizált helyiség között keresztúthoz érünk, ahol – feltehetően rossz szándékkal –
eltávolították az útjelző táblát… Mit tennénk?! Nyilván a legrosszabb döntés a várakozás: miért is érjen az éjjel a
puszta ég alatt? Vagy balra, vagy jobbra, de haladni kell. Ha nincs elég információ, akkor ösztön szerint, szív
sugallata alapján, vagy akár egy feldobott pénzérmére bízva a döntést – de haladni kell. A gyors úton járás jellemzi
a merkuri élethelyzeteket – még ha a nem megfelelő irányba tartva ki is derül a javítás szükségszerűsége – akkor is
tapasztalatot és időt nyerünk. A tétovázás, latolgatás, kötődés és helybenjárás életveszélyt jelenthet a döntő
pillanatban. Haladni, elmozdulni, lépni kell.

Gyorsan változnak majd a kapcsolatok, szerződések, emberi viszonyok
Az előrevivő emberi kapcsolatok a nehézségek közepette megerősödnek, a méltatlanok pedig elmúlnak. Folyamatosan jelen lesz a
világban és az egyéni életekben a kísértés, hogy talán gyorsabb a könnyebb út – azonban a morál és az etika megszűri majd a
próbálkozásokat. A tudatosodás és a tökéletesedés a gondolat világának rendelődik alá, a test-lélek-szellem együttműködése hozhatja létre
az értelmes megoldásokat, az embert szolgáló utakat a nagy természeti törvények tiszteletében.

Szerencsésen is alakulhatnak az emberi kapcsolatok! Ismerjük a protokollt?
A mitológia szerint Mája (a kápráztató szépség) fia, Merkur (Hermész) művésze volt a jól forgatott
szónak, a kiváló, ügyes tárgyalókészségnek, a humornak, sőt a művészi zenei képességeknek. Ezeket a
tulajdonságait történelmi emlékként egy teknősbéka páncéljára alkotott hárfa örökíti meg.
Azokban az emberi viszonyokban, amelyekben a résztvevők törekednek az értelmességre és a szépség
harmóniájára, kiváló jövőt jósolhatunk fejlődési törekvéseiknek. Humanista, emberi, értelmes,
tárgyalóképes és fejlődést vállaló kapcsolatok nagy számban születnek 2012-ben, és előrevivő közös
úton járnak majd. A meglévő kapcsolatokban törekedni kell a kölcsönösségre, a kommunikáció jó
működésére, és így szép jövő elé néznek! Akár a szerelmi kapcsolatokban, akár az üzleti
szövetségekben fontos lesz a gyermeki játékosság, kreativitás, állandó tanulás.
A párkapcsolatokban a tanuló karma útját járják az emberek, és akik egymás mellett felvállalják a haladást, mint a sors jelképes útján
utazást, akár még váratlan ajándékként gyermeket, új alkotást, vagy környezettükhöz képest nagyobb fejlődést, jutalmat, gyümölcsöket,
gyarapodást kapnak az élettől. Kultúrája van a művészeteknek is, a szerelemnek is, az üzleti életnek is – tanuljunk koreográfiát, protokollt,
etikett-játékokat – spirituális, szép élmények várnak.

Boldog 2012-es esztendőt, jól választott új utakat, szép emberi kapcsolatokat!
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