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Přípravy na začátek – Rok 2016 začíná docela v pomalém tempu. Můžeme být v pokušení
leden úplně odepsat
, ještě
než mu dáme šanci. Pokud ano,
nedělejme to!
Jistě, není to ten nejúdernější a nejvíce inspirativní start nového roku, ale
v celkovém ladění nám tento měsíc pomůže urovnat si své životy a vyřídit dosud
neukončené záležitosti,
abychom se dobře připravili na únor, kdy nastává období zatmění (a zvěstuje dvě zatmění v
březnu) a tempo začne nabírat na obrátkách.
Toto je měsíc vyřizování úkolů, ať už to znamená vytřídit věci z poliček, zaplatit zbývající
účty, odepsat na dopisy nebo se rozhodnout jednou provždy, co tento rok každopádně
hodláme vyhodit ze svého života. Nepřehlížejte moc těchto zdánlivě spolu nesouvisejících
činností. Tento měsíc pomáhá k úrodě růstu, jímž projdeme následovně.
V podstatě je klíčovým poselstvím ledna přesně toto: nerozdělujte život na duchovní a
světský, výjimečný a obyčejný
.
Celý je výjimečný i obyčejný
.
Všechno, co děláme, má sílu. Každé slovo, čin, myšlenka, pocit a záměr v sobě nese váhu
celého tohoto vesmíru. Pokud považujeme každodenní svět práce, dojíždění, nakupování,
uklízení a vydělávání peněz k udržení se nad vodou za něco méně cenného než když ‘jsme
duchovní’, popíráme přítomnost posvátného v samotné podstatě našeho života. Když to takto
děláme, ve výsledku máme pocit, že se musíme dostat na nějaké výjimečné místo, abychom
‘byli duchovní’; chovali se určitým způsobem, vypadali určitým způsobem nebo žili určitým
způsobem. Ozdoba duchovní osobnosti se pak stává rozhodujícím faktorem o naší hodnotě i
hodnotě druhých lidí. Vynášíme soudy založené na vnějším vzezření, a nikoli vlastnostech
bytosti. Úsilí o duchovní poznávání se pak stává něčím, co nás dělá výjimečnými, a proto se
také stává nástrojem ega, spíše než duše. Je to v těchto dnech častý jev, kdy ‘duchovní tržiště’
je naplněné svatým materialismem, který postrádá jednu věc, kterou si nikdo koupit nemůže:
přítomnost. Čistou, nezkalenou, zářivou přítomnost: základní spojení se Zdrojem, které je
dostupné všem a všude.
Rok 2016 proniká přetvářkou a odkrývá, co leží pod povrchem osobností. Nic nebude
ušetřeno při tomto proniknutí reality, které odhaluje pravdu v srdci každého. T
i, kteří prohlašují, že dosáhli duchovního naplnění, budou muset prokázat, co prohlašují.
Ti, kteří ukazují určitou tvář, budou nuceni tuto tvář učinit realitou skrze svůj život a nebo ji
odložit a ukázat, co leží pod ní. Mohou nastat okamžiky bolestného odhalení, odhalení
podvodů, odkrytých lží a převrácených přetvářek, avšak skrze toto všechno vede čistá, zlatá
nitka pravdy, která osvětluje vše, co je přirozené a skutečné. U
ž nemůžeme nadále utíkat rozdělováním světa na kousky a považováním některých kousků za
cennější než jiné
. Musíme to prožít všechno, přijmout všechno a být vším. My sami, žijící ve veškeré naší vlastní
slávě, nikoli utváření a vybroušení k tomu, abychom světu ukazovali oblíbenou tvář.
Obdobně, pokud si myslíme, že nám probuzení usnadní život, přiměje nás tento rok znovu
popřemýšlet.
Probuzení není o
tom přimět život, aby se podrobil našemu naladění, ale o tom dostat se do souladu se
životem,
v němž
my i on jsme jedním a tímtéž, padající v tandemu celou věčností. To není nic jednoduchého pro
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lidské bytosti, které tak tíhnou k ovládání věcí, plnění svých přání a hledání uznání pro to, kým
a čím jsou.
Klíčem je pokora, stejně jako ochota věřit, že vlastně nic neznáme, aby nás mohl život
znovu a znovu překvapovat
. Což také udělá, pokud mu to dovolíme. Ne vždy způsobem, který bychom ocenili, ale vždy
takovým způsobem, který nás opět probudí ještě více a hlouběji do proudu proměny, který
proudí skrze a okolo každé bytosti.
3.ledna vstupuje Mars do znamení Štíra a nastaví kulisy na dvouměsíční silnou aktivitu,
která dosáhne i na ty nejzatvrzelejší kořeny, které je třeba vytrhnout. Často si na povrchu
usnadňujeme změny, které dobře vypadají,
ale nedokážou proniknout ke skrytějším, hlubším aspektům naší mysli, kde přitom bojujeme
proti skutečné změně.
Mars ve Štíru odporuje změně a zároveň ji vynucuje,
s vědomím
,
že v samotném odporu se skrývá energie potřebná k překonání překážek a starých
vzorců, které udržují naši energii zaseknutou a naši perspektivu omezenou
. V tomto období můžeme pocítit jak zoufalé přání změny, tak i strach z ní, což vytváří protiklady
a potlačuje energii, která bude narušovat náš každodenní prožitek,
dokud neurčíme, o co skutečně jde.
Znovuzrození, které leží v jádru znamení Štíra nevyžaduje pouze malé gesto víry, ale ohromný
projev naší vytrvalosti a odhodlání spálit vše, co nás svazuje. Mars toto naše pálení šťastně
podpoří a rozvíří plameny, i když bychom byli raději, kdyby se toho zdržel a přestal poukazovat
na pravdy, které jsme se tak tvrdě snažili pohřbít.
Ale pravda vystoupí tento měsíc na povrch, v neposlední řadě díky retrográdní fázi
Merkuru mezi 5. a 25.lednem, z většiny v Kozorohu a pár dní ve Vodnáři. Tato retrográdní
fáze Merkuru je obzvláště mocná a plná překvapení.
Budeme-li
se snažit, ať už úmyslně nebo neúmyslně, někoho šálit a klamat (včetně sebe samých), pak tato
kombinace naše úsilí zmaří
.
Retrográdní fáze Merkuru v Kozorohu odhaluje chladná tvrdá fakta, ať už se nám to líbí
nebo ne, ale přitom odhaluje také svobodu, která přichází, když prostě říkáme všechno
tak, jak to je, a jsme připraveni žít s následky
. Toto je dobrý trénink na celý zbytek roku, kdy pravdy mohou planout, ale přitom zásadně
napomoct přehodnocení našich vztahů, našeho světa a celého nádherného planetárního
domova. Chceme-li pravdy balit do třpytivého balícího papíru s mašličkou nahoře, může nás
tento rok zklamat. Pokud si prostě přejeme, aby na nás byly vybaleny, jasné jako den a
nepopíratelné, prožijeme úrodnou jízdu!
Novoluní v Kozorohu, které nastane 10.ledna v kvadratuře s Uranem v Beranu, nám
připomene, že zářivý plamen Božství v nás není totéž jako horko vyzařované egem, které
věří, že je samo zdrojem vší síly. Bude postupně čím dál těžší vynucovat si cokoli pouhou vůlí
a naše úsilí může přijít vniveč, pokud nebude v souladu s větším proudem vědomého vývoje,
které vyžaduje odevzdání se procesu za hranicemi našeho chápání.
Toto novoluní nám připomíná, že cokoli si myslíme, že probuzení je, to není.
Pokud myslíme, že to víme, už tím se mýlíme. Musíme se tím prostě stát a dívat se, co se bude
dít, okamžik za okamžikem, bdělí vůči pulzu tvoření, který utváří naše dny.
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V tomto měsíci se může stát, že se příliš zaměříme na to, co by se podle nás mělo dít, a b
ude nám přitom unikat, co se opravdu děje!
Přímka spojení Jupitera, Erisu a Slunce, která se utvoří na obloze mezi 11. a 16.lednem, zaměří
reflektory na to,
jak dobře naše vztahy s materiálním světem odrážejí naši vnitřní moudrost
.
Nemá velký smysl snažit se hledat pravdu, když přitom nejsme připraveni ji žít, a
moudrost ponechaná v koutě nedělá nic jiného, než že omezuje naši efektivnost.
Snižuje to naši samotnou bytost, když odstrkujeme stranou božskou výživu, která krmí naše
vědomí. Nemůžeme si z pravdy vybírat jen pár chutných soust, která nám chutnají.
Musíme ji sníst celou a dobře ji strávit, a umožnit jí tak, aby nám poskytla výživu a posílila naše
další vhledy a hlubší svobodu
.
Úplněk ve Lvu 25.ledna nám poskytne posilu, budeme-li potřebovat povzbuzení. Je v
pořádku, když uvidíme novýma očima to, co se dříve zdálo být jasné, a přiměje nás to k
otázkám, kdo a co vlastně jsme. Tento úplněk nám připomene, že jen testováním svých
pohledů a životem vedoucím k našim snům můžeme objevit jejich pravdivost a nebo opak.
Nemůžeme všechno posoudit předem a rozhodnout se hned na začátku, které cesty stojí za
naše úsilí a které nás zavedou do ztracena.
Musíme přijmout život zevnitř, abychom objevili to, co je venku, odhalené při našem
setkání s přítomností a zrozené z našich minulých rozhodnutí a současných realit.
Tento úplněk nám poskytuje sebedůvěru potřebnou k tomu, abychom vstoupili na cestu,
bez ohledu na to, jak nejistě se cítíme, neboť jen tak budeme moci zjistit další krok
, a pak zase další, přičemž bude každý navrhnut zevnitř i zvenčí, budeme-li věnovat pozornost
pravdám, které se po cestě objeví.
Merkur se vrátí zpět do přímého směru den po úplňku, čímž zvěstuje postupnou změnu
tempa a příležitosti pohnout se vpřed. Pokud jsme tuto retrográdní fázi Merkuru prožili dobře,
budeme připraveni vystoupit a způsobit vlny, zaujmout pozice a upsat se k běhu na dlouhou
vzdálenost, ať už to bude vypadat jakkoli. Ať už doufáme, že toto bude rok osobních změn nebo
veřejných cílů, duchovního probuzení, finančního bohatství nebo všeho z toho,
poslední týden ledna nás vyzve k tomu, abychom po třech týdnech splétání odvázali
konce a dokončili záležitosti, které by nám jinak bránily v nových začátcích.
Jak se bude leden chýlit ke konci, energie bude vysoká a inspirace taktéž, přestože bude
moudré udržet se nohama na zemi! Sekvence malých uspořádání planet ke konci měsíce nám
připomene, že energie je informace a naším úkolem je vyložit si klíč a následovat stopu. Pokud
něco nefunguje, energie je buď zablokována a nebo příliš rozptýlená.
Rozeznání rozdílů je důležitá schopnost, kterou si tento rok budeme rozvíjet, takže můžeme
začít hned teď
! První klíč spočívá v našem postoji: zda skřípeme zuby a vynucujeme si pokrok bez ohledu na
cokoli, a nebo zda všemu necháváme příliš volný průběh a ‘věříme vesmíru’, že udělá to, co je
ve skutečnosti naším úkolem.
Nalezení rovnováhy mezi poddáním se a úsilím, oddaností a přizpůsobivostí, nám nyní
vyplatí své dividendy, oceníme-li malé vnitřní rozdíly, které utváří naše zkušenosti i
vzhled naší budoucnosti na základě toho, jak žijeme každý svůj den.
Sarah Varcas
Zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/january-2016-astro-energy-report
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Překlad: Magda Techetová
Zdroj překladu: http://andelskydenik.blogspot.cz/2016/01/astrologicka-predpoved-na-leden-201
6.html
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