Önismereti-Asztrológiai Előrejelzés – 2022 Ősz
ALKOSD MEG ÖNMAGAD

2022 Őszi napéjegyenlőség
Ezt tartogatja számunkra a következő negyedév, amiből érdemes
kihoznunk a maximumot:
Az őszi napéjegyenlőség egy újabb egyensúlyi pont, miközben haladunk
már egyre inkább befelé. Ez a képlet tartalmazza az őszi negyedévünk alap
energiáit és lehetőségeit. Az egyensúlyi pontokon mindig van lehetőség
viszont arra, hogy egyensúlyba kerüljön a bennünk lévő emberi és isteni
rész. Ez fontos pont lehet a nagyobb egységet hozó évünkben is.
Az őszi napéjegyenlőség tengelyei már mások, mint az előző kettő. Most a
tér tengely a Vízöntő jegyből mutat az Oroszlán jegybe. Ezáltal kifele most
szabadabban kapcsolódhatunk másokkal, felszabadulhatnak emberi
kapcsolataink és szívből tudunk adni, adakozni és értékadóan fektetni
be kreatív energiáinkat. Miközben tudatos énünk az Oroszlánban királyi,
uralkodó, bőséges, fényes, kiáradó, cselekvő, szeretettel teli.
Ez a szabad önmegvalósító cselekvés tengelye, amivel azzal, hogy
önmagunk vagyunk, hogy létezünk, megmutatjuk fényünket és
csináljuk, amit szeretünk, értéket adunk.
Ennek a negyedévnek az uralkodója a Nap. Ezáltal a cselekvő énünk, akik
mi magunk vagyunk, kerül a főszerepbe. Belső fényünket tudjuk
megmutatni, felvállalni és szívből teremteni az önazonos életünket. Erre
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látunk jobban rá, amikor egyre inkább befele figyelünk és ez egyre inkább
meg is alkotható most.
Felfényesíthető a mélység és felfényesíthetőek az esetleges árnyék
részek, amik felbukkannak menet közben. A felfényesítés pedig
begyógyítja mindazt a sebet, ami még bennünk van és gátolja
önfelvállalásunkat, őszinte önazonosságunkat.
Az értékadásban a Szaturnusz is segít, aki együtt áll a Deszcendenssel.
Ezáltal bár szabadon kapcsolódunk kifelé, de megválogatjuk, hogy kivel.
Van benne fókusz és céltudatosság.
Itt a Csikó csillagkép, ami ad a Szaturnusznak egy kis könnyed, friss
energiát, megnyilvánulási lehetőséget. Szabad alázatosság van itt jelen és
ezzel tudunk a külvilág felé fordulni. Lehetnek itt szaturnuszi vizsgák, hogy
elég értékes, szeretet alapú-e a kapcsolódásunk másokkal.
Értékek az emberi kapcsolatok. Fókusz van az emberi kapcsolatokon és
hogy minőségi emberi kapcsolataink legyenek, vagy hogy értéket tudjunk
adni céljainkkal, küldetéseinkkel.
Céltudatos

kapcsolódásaink

lehetnek

most

jobban.

Érdemes

tudatosítanod, hogy kivel miért kapcsolódsz, mi az egy-egy kapcsolódás fő
célja. Ez segít kezelni azokat a kapcsolatokat és megláthatod jobban az
értéküket is.
A külvilág értékei, tükrök rá tudnak mutatni, hogy mi az, ami számodra
értékes. A kapcsolataink lényege megmutaktozhat.
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Küldetésünk kiárasztása, megmutatása, felvállalása, miközben tisztul le és
szabadul föl még inkább a múlt.

A Hold most az első területen segít, hogy a befogadás által jobban
tudatosíthassuk önmagunkat. A befogadás, megengedés beindít most.
Engedjük meg magunknak, hogy azok legyünk, aki kiteljesedett, aki
boldog, aki kiáradó örömben, szeretetben él. Fogadjuk be az Oroszlán tűz
energiáját.
A befogadás és megengedés pillanata, amikor úgy állsz hozzá: készen állok.
Döntsd el most, hogy készen állsz arra, ahogy élni akarsz és elkezd
megérkezni, tudatosodni, beindulni.
A képen ki van rajzolódva egy ötszög a kvintilekből. Ez igen izgalmas állás,
ami azt mutatja, hogy érzékeink sokkal fogékonyabbak a láthatatlanra.
Van ebben átalakító varázsló erő (Plútó), hit erő (Jupiter), akarat erő/döntés
ereje (Mars), befogadó erő (Hold), az ötödik pont pedig a múlt, ami leföldel,
stabillá tesz és otthon tudunk benne lenni. Viszont kihívással is láthat el,
hogy vajon úgy működtetjük ezeket az erőket, mint régen, vagy lépünk
általa felfelé, a tágabb szabadság felé.
A Jupiter most is még a Kos jegyben van, ezáltal az új, 12 éves ciklusának a
beindulásán

dolgozik.

Ezáltal

most

folyamatosan

olyan

döntések

formálódnak bennünk, új irányok, amik több éves, hosszútávú hatással
bírnak. (Az Uránusznál 80 éves ciklust indítunk, a Jupiternél 12 évest. Szóval
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most teljesen normális, ha olyan víziók, célok, vágyak, új irányok jönnek elő,
ami sok idő, míg kibontakozik és ha most még fogalmad sincs, hogy
hogyan fogod tudni azt megvalósítani a gyakorlati életedben.)
Globális, planetáris szinten most az történik, hogy ami az elmúlt fél év alatt
a láthatatlan világban történt, az egyre inkább láthatóvá válik. A Föld bolygó
ez mellett most egy „felzárkóztatást” is kap Jupiter bölcsességéből, ezáltal
megkapjuk az éves tudáscsomagunkat, bölcsebbé tevő beavatásainkat.
Ezáltal most sok minden egy magasabb látásmódba kerülhet, vagy egy
tágabb értelmet nyerhet. Amiben eddig hittünk, most az is valamennyire
visszaigazolást nyerhet. Amin tehát Jupiter az elmúlt évben dolgozott, azok
most lecsatornázódnak hozzánk, egy új, bölcsebb energiába tudunk lépni.
Tudattágító, felemelő, bölcsebbé tevő hatása lehet ennek, ha hagyjuk és ha
megéljük. Magába a bőségbe is kaphatunk beavatásokat. Illetve mivel itt a
Merkúr is, sok mindent meg is érthetünk és megfogalmazhatunk most
ebből.
Csak engedd, hogy lejöjjön az elmédbe ez a rengeteg infó, aztán amikor
szükséged lesz rá, a rendelkezésedre fog állni. Állj meg itt egy kicsit és pár
percre csak képzeld el, hogy mindez megérkezik hozzád (ha érzel belőle
bármit, ha nem).

A Nap – Merkúr egy tiszta rálátást ad nekünk és ők most a Serleg
csillagképnél vannak, a Szűzben. Ezáltal maga az élet, az ősi szent tudás kap
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egy magasabb jelentést, mélyülést. Begyógyulhatnak régi sebek, amiktől
ezáltal elléphetünk.
A Vénusz is itt van a közelben és ők hárman a 2. területen vannak. Szóval
mindez az anyagi világban kézzelfoghatóvá akar válni. Akár testi
gyógyulások is lehetnek. Jobban a helyére tud kerülni bennünk az
életerőnk áramlása és belső harmóniánk, egyensúlyunk. Vagy akár
vagyonunkkal, pénzügyeinkkel, szexualitással kapcsolatos dolgok is jobban
a helyükre kerülhetnek anyagi formában is.
A Jupiter a 9. területen mutatja, hogy erősödik a kapcsolatunk a láthatatlan
erőkkel, felettes énünkkel és a jelenlétünkkel hatalmas példát tudunk
mutatni és nagyon emelő, igaz hatással lenni. Tehát most kifejezetten
fontos, hogy ha te jól vagy, akkor azzal emelsz mindenki mást magad körül.
Ha te jól vagy, a családod is jól van. Igen, ekkora nagy a hatásod.
A szembenállásuk egyik hatása lehet az is, hogy a bőség a fizikai világban
egy kiteljesedettebb formában valósulhat meg. Ha van ebben valami
feszültség, kibillenés, az abban akar neked segíteni, hogy tisztábban lásd és
ezáltal rendezd az életedben lévő bőség energiát (tehát hogy abból legyen
bőség, amire te vágysz, és ne is legyen túl sok).

Az idő tengely a Skorpióból (az Angyal csillagkép végéből) mutat fel a Bika
jegy és a Kos csillagkép felé. A Skorpió átalakítása, változása stabilizál és
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érzelmi biztonsága tart meg. Ebben segítenek belső mestereink üzenetei
és az elengedés is.
A negyedév célja pedig, hogy mindezt művészien ültessük az anyagba és
alkossuk meg tudatosan a következő szintre való lépést, tudatos
magültetés. Tehát akaratunkat, döntéseinket használjuk, ha kell hozzunk új
döntéseket, akarjunk és amit eldöntöttünk, azt kezdjük is el táplálni,
felépíteni az életünkben.
A vezérlő csillagképek most Androméda és Perzeusz, akik együtt fény
uralkodói dinasztiát alapítanak. (A harcos uralkodó és az odaadó
uralkodónő egysége.)
A legmélyebb pont pedig a Farkas. Az égi környezetben ez a lélekfaló is, ami
a szív megmérettetésénél megeszi a szívet, ha az nem tiszta. Így a
mélységben megmérettetünk, hogy mennyire könnyű, szeretet alapú a
szívünk, hogy mennyire élünk a kozmikus szeretet szabályai szerint. Itt a
Kentaur is, aki bölcsességével segíti számunkra ezt.
A Mars akarata most közelebb van Isten akaratához. Könnyebb ezt
tisztánlátni és a Rigel csillagnak köszönhetően meg is választhatjuk
tudatosan utunkat, hogy merre tovább. Ez a szabad, fény uralkodói akarat,
döntés, ami beindít és segít megvalósítani a belső, női egyensúlyt is.
A Vénusz és a Neptunusz szemben állnak. Ez mutatja, hogy kiteljesedést
akar a mélylélek az anyag megalkotásával, megélésével, szerelemmel. A
lélek meg akarja alkotni és tapasztalni önmagát a testben és az anyagban.
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Illetve a kapcsolatok is mélyülhetnek és mélyebb érzésekből tudunk
alkotni.
A lélek meg akarja fizikai formában is tapasztalni önmagát és mély
művészetét, igazságait. A felfedett igazságok fizikai formát öltenek.
(Mindenképpen ajánlom megnézni, vagy újra nézni az augusztusi élő adást,
ami videóként elérhető így utólag is. Az ott elmondottak sokat tudnak
segíteni neked, hogy az őszi negyedév kihívásait könnyedén lépd át és
győzedelmesen hasíts előre.)

Csodás negyedévet kívánunk!
És ha bármiben tudunk neked segíteni, akkor állunk rendelkezésedre,
keress bátran.
Szeretettel,
Hajabács Klári és a Dobozos csapat
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