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Hánykódunk az érzelmek tengerén.
Mégsem tehetsz igazából most semmit…

Sodródó, hánykolódó két hétnek nézünk elébe érzelmileg, pszichológiai kihívást jelent majd 2014. július
második felének átélése.
2014. július 14-től az érzelmek víz elemű jegyében, a Rák zodiákusban halad az inkább kézzelfogható
logikát kedvelő kommunikációs bolygónk, a Merkur. Kinek-kinek pszichológiai fejlettsége szerint hoz majd
vagy „vihart a biliben”, vagy mély értelmű, jóleső ezoterikus beszélgetéseket, lélekemelő baráti és családi
hangulatokat.
Egy biztos: ez az időperiódus semmilyen konkrét ügy elintézésének nem kedvez, amelyhez higgadt józanság
szükségeltetik! A nagy körültekintést igénylő témákat érdemes két héttel csúsztatni, hogy beszerezhessünk
minden szükséges információt a döntéseinkhez, és ne befolyásoljon személyes elfogultságunk a téma iránt.
Annál inkább résen kell lennünk, mert a Mérleg Mars felől akár vitás, veszekedős, sőt – ügye válogatja –
peres kimenetelt is vehetnek a dolgok. Függőségből és sodródásból még soha nem született önálló döntés…
Tehát majd ha a Mars a Skorpióba ér, ráérünk elővenni a magunkhoz való eszünket és cselekedhetünk.
Ehhez majd jó segítséget ígér az is, ha kivárnánk, míg a Jupiter is jegyet vált, és Rák jegyből az Oroszlán
zodiákusba ér majd nyár végén.
Sok szót szaporítottam arról hogy mit NE tegyünk, ugye?! Könnyen elintézhettem volna annyival is: nos hát,
mindenkinek kellemes nyaralást: ugyanis voltaképpen a most következő két hét erre való. De a LEVEGŐ és
a VÍZ elem bonyodalmas keveredése – izgalmas, mint a szódavíz, vagy a szél fodrozta víztükör -, a Merkur
bolygó RÁK jegyben való haladása az idegvégződéseink és az érzelmeink találkozását jelentik. Egyfajta
felfokozott, szinte neurotikus hangulatban igényeljük, keressük: hogyan lehetne MINÉL TÖBBET
FOGLALKOZNI ÉRTELMESEN AZ ÉRZELMEKKEL. Pszichológiai tevékenység szintjén egyébként
nincs sokra szükség. Mindössze jól esne beszélgetni valakivel, aki meghallgat. Ennek szakmai neve az
úgynevezett „ventilláció”. Elmeséled, mi történt veled, és nem kell tenni semmit, csak jól esik. Hasonlóan
jót tesz egy pohár ital mellett egy kis kibeszélés, pletykálkodás, mint harminc fokban egy spanyol legyező
elegáns használata. Tudjuk, hogy nem lesz attól igazából hűvösebb – mégis olybá tűnik, mintha törtnéne
valami, és kavarog, kellemesebb a levegő és a hangulat.
Egyik első „franciás” civilisztikai ismeretszerzésem volt Párizs jelképmondatának megtanulása, amikor
iskolásként közel akartam kerülni eme Merkuri, Szűz jegyhez kötődő, csodákkal teli városoz. A római
korból örökölték jelmondatukat: „Fluctuat nec mergitur”, azaz „Hánykódik, de nem süllyed el”. A Szajna
ölelte partok, a szigetek és hidak díszítette világfőváros telis-teli érzelmekkel, és művészi diplomáciával
halad a csillagok felé, közömbösnek senki sem mondaná…Született is körülötte számtalan regény és
festmény, amely megragadja az érzelmek nyelvét és pontosan azt láttatja, ahogyan szót nem is találunk rá.
Az érzelmek tengerén is csak így hajózunk, felettünk a csillagos égbolt, horoszkópunk a navigáció. Éppen
csak annyit látsz, hogy a következő kikötőd elérd. A vizek sodrását nem szabályozhatnád, legföljebb
kiismered és alkalmazkodsz. Nézed, megbeszéljük, és haladsz tovább.
Keress vizes helyeket, vagy legalább főzz magadnak ízlésed szerinti kellemes gyógyteát. Élvezd a nyarat,
sodródj, olvass kapcsolatokról szóló könyveket, és időnként tekints fel: Neked van kivel beszélgetned?
Szeretettel kívánom, hogy ragyogjanak Rád a csillagok!
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