2017. éves tarot elemzés

Mit hoz számomra 2017?
Fő válasz 2017-re:
A világban való változás által, tudatosan a saját utadon haladva éred el a céljaidat és a
boldogságot. Költözés is várható, ami pozitívan alakul, boldogságot és kiteljesedést hoz a
férfival. Várható akár külföldi utazás.
Ebben az évben mindent átláthatsz, fel kell ismerned az életet a maga teljességében.
Emelkedsz; szintet tudsz váltani és ezzel tisztában is leszel. Múltbeli problémáid maguktól
megoldódnak, céljaid pedig megvalósulnak (és ez nem változik).

Az energetikai blokkod, azaz akadályod az érzelemvilágodban, a Te érzelmeidben van.
Blokkolja, hogy szabadon teremts. Le kell tenned a megfelelési kényszereket, a
bizonytalanságot, mert nagyon sok energia van az érzelemvilágodban idén és nem jó, ha ez
instabil. Emellett uralnod kell az egódat, azaz elengedni a félelmeket és kétségeket. Merj bízni
az érzelmeidben. Szabadon éld meg önmagadat és a teremtő erődet és ne legyél bizonytalan,
de túl kemény se.
Ez az akadály önértékelés-problémát jelent, aminek a mélyén bírálat lapul. Emiatt hajlamos
lehetsz bírálni magadat és másokat, figyelj arra, hogy ne tedd, még burkoltan sem. Gyakorolj
elfogadást. És a blokk miatt akadályozod a feléd áramló jót, ezért fontos kioldani.
Ez a blokk azért jó Neked, hogy befelé figyelj, a belső vágyaidra. További önismeret és befelé
fordulás szükséges, erősítsd a kapcsolatot a belső mestereddel/felettes éneddel. Azért kell
Neked ez az akadály, hogy képes legyél változtatni a világodon és a változás által képes legyél
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kiteljesedni a világban. Úgy tudod feloldani ezt az akadályt, ha a „kettőt eggyé teszed”, azaz
harmóniába hozod a férfi és női energiáidat, még jobb, ha ezt meg is éled párkapcsolatban.
Kell a párkapcsolat, hogy kiteljesedj nőként és egésszé válj. Nem véletlenül érzed a Munay-Kit
 A kioldás eredménye az lesz, hogy felszabadulsz a megfelelési kényszerek és az ego uralma
alól, felszabadul a valódi teremtő erőd.
Ez az akadály nincs csakrán, de az érzelemvilágodra, a belső békére és ezáltal a szívcsakrádra
érdemes odafigyelni.
Erre az akadályra nagyon jó a Munay-Ki és a Tudatos nő tanfolyam.

Az információs blokk, azaz probléma a gondolataidban, a gondolatvilágodban van. Idén a
külvilág nem akadályoz, Neked kell arra figyelned, hogy a saját gondolataid és érzelmeid ne
gátoljanak az utadon, különben nagyon szép és jó év lesz, mert sem előző élet, sem plusz
tudatalatti program nem zavar be és a két legpozitívabb lap benne van a fő válaszban 

Az információs blokk önbizalom-problémára utal, aminek a mélyén szegénységtől való
félelem lapul (bocs ). Eszerint önbizalomhiányos vagy (félreneveltek vagy Te akartad
megóvni magadat bizonyos fájdalmaktól), ezt kell a legjobban oldani idén az önértékelésblokk mellett. Szóval: „Bízom magamban.” és „Értékes vagyok.” Ez a pénzügyi témákban is
sokat segít.
A probléma azt mutatja, hogy nem tudod megélni a valódi harmóniát önmagadban, nem tud
kiteljesedni benned a türelem, nem tudsz harmóniában, a képességeid szerint elindítani
változásokat önmagadban és az otthonodban.
Azért jó, hogy van ez a problémád, hogy változtass a világodon, sőt hogy kiugorj a tornyodból
és kilépj a világodból… vagy a világba... Azért szükséges ez a blokk, hogy ráerősítsen arra,
hogy a férfi és női energiáidat egyensúlyba, harmóniába kell hozni és hogy kreatívan
cselekedj és lépj. Úgy tudod a legjobban feloldani, ha az akadályt is feloldod, azaz
megszünteted a kényszerhelyzeteket főleg érzelmileg és felszabadítod a teremtő erődet
azáltal, hogy uralod az egódat, vagyis nem gyártasz kifogásokat, nem vársz másra és nem
bírálod sem magadat, sem mást, plusz elengeded a félelmeket és kétségeket. Az eredménye
pedig az lesz, hogy kilépsz a világodból… a világba, kitejesedsz és szintet váltasz.
Ez a blokk a torokcsakrádon van, azaz hittel, kommunikációval, változásokkal és azoktól való
félelmekkel, valamint önmagadnak a világban való megnyilvánításával van kapcsolatban.

Spirituális szinten idén a fő feladatod az, hogy a karmádon dolgozz, a karmádat oldd és
felismerd a sorsodat ebben a folyamatban.
Spirituális szempontból erős, de passzív év lesz, engedd be az új tudást és éld meg. Merj
emelkedni és szintet váltani, kiteljesedni, de nem erőltetve. Ne törekedj sokféle tudásra,
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inkább mélyítsd a meglévőket és azokat egészítsd ki a legfontosabbakkal, ne szórd szét az
energiáidat.

Szellemi szinten idén fontos, hogy tudatosan irányítsd a sorsodat a szellemed által.
Kulcsmondat, mantra: „Én vagyok a felelős.”
A torokcsakrádon lévő blokkot kell oldani, harmóniára, egyensúlyra törekedni és így elindítani
változásokat önmagadban és az otthonodban (lásd az információs blokknál feljebb). Illetve az
anyai ágat oldani. A változásoktól való félelem onnan jön döntően.
Le kell zárni a belső bizonytalanságot és az intuíciókra hallgatni. Fogadd el a külső
bizonytalanságot, nem mindig rossz.
Érzelmi szinten a múltbeli kapcsolataid már nem érintenek meg. Képes vagy újra szeretni. Élj
vele!
Érzelmileg viszonylag erős, jelentős, de aktív év lesz, várhatók hullámzások és új érzelmek,
sőt, Te lehetsz az aktív fél érzelmi téren, Te irányítasz.
Érzelemvilágodban ne engedj teret az instabilitásnak, mert nagy energiák vannak és
ingadozhatnak. Szüntesd meg a megfelelési kényszereket (lásd blokkoknál), tedd le a belső
kétségeket és merd megteremteni, amire vágysz. Az ego uralása nagyon fontos. Ne egóból
cselekedj, hanem a Lelked irányítson!
A párkapcsolatban merj Nő lenni a Férfi mellett! Ehhez harmóniába kell hozni a férfi és a női
energiáidat, hogy EGÉSZ legyél és tudod, az igazi az igazival van 
A lelked arra vágyik, hogy végre valóban megéld a sorsodat és az igazi sorsodat éld és kövesd.
Nincs több kibúvó, úgyis 10-es év van, a Sors éve 

Fizikai síkon hittel való találkozás, azonosulás, megértés, tanulmányokban való előmenetel
várható 2017-ben.
Egészségügyi téren sok energia van, és viszonylag aktív, azaz jó lenne valami mozgás, aktív
kikapcsolódás és nem látszik nagy gond, de azért figyelj az egészségedre. Főleg a
pajzsmirigyed jön, ami azért is fontos, mert a torokcsakránál van, ami nálad blokkolt.
Pénzügyekben az intuíció és a spiritualitás segít sokat. Lásd másképp a dolgokat, ne helyezd
előtérbe a pénzt. Ha nem foglalkozol annyira a pénzzel és értékeled magadat, sokkal több
lesz, mint ha a pénz miatt aggódsz. A kétségeket a pénzzel kapcsolatban is le kell tenni. És
szüntesd meg a függést. Az intuíció és a megérzések segítenek.
A munka területén merj a hited szerint dönteni. Tanulod a döntéshozatalt és hogy
szeretetben dönts. A szeretet és a hit visz előre.
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A hivatás területén sikeres, boldog, Isten által elrendelt karmikus új kezdet. Azaz: „Karma van
és kuss, mert ez karmikus”  Ez a „mit tehetek” terület is, hidd el, hogy minden szinten
sikeres lesz ez az új kezdet, ami Isten ítélete és biztosan pozitívan alakul.
A jövővel kapcsolatban boldogság és egység látszik az utadon. És a Férfi  Legyél tudatos,
haladja a céljaid felé, tűzz ki célokat és legyél nyitott a boldogságra!

Tudatalatti:
Az elnyomott vágyaid idén a felszínre törnek és elindulnak a megvalósulás irányába.
A tudatalattidban egy „remetelány” program fut, ami azt mondja, hogy „magányos vagyok,
magányos akarok lenni”, elzárom magamban a változást... De a Lelked nem erre vágyik és a
vágyaid is ígyis-úgyis felszínre törnek és nem hagynak nyugodni... Ha ez a program nem lesz
kioldva és sokáig fut, az lesz a következménye, hogy nem tudod a saját, igazi utadat járni és
elzárod magadat az igazságtól.
Ez a program anyai oldalról és a jelen életből, félelmekből származik. Megbocsátást és
elfogadást érdemes gyakorolni.
Az életedben úgy nyilvánul meg, hogy időnként reménytelennek tűnik minden.
A program miatt fel nem ismert képességed: képes vagy jól dönteni és megérdemled a
boldog párkapcsolatot.
A program miatt ki nem teljesedett részed pedig: sikerorientáltság
Amit viszont megtanultál és alkalmaztál eddigi életedben: az isteni igazságok
Az éves kirakásod alapján a javasolt oldás: tudatkontroll, tudatalatti oldási technikák, mint
Arolo (dzsunával), Bach-virágesszenciák, nőiesség oldása, Tudatos nő tanfolyam, Munay-Ki,
metamorf masszázs, hipnózis, homeopátia (hasonlót a hasonlóval)
Az oldás várható eredménye: „szerencsésebb” leszel, jobban fognak alakulni a dolgaid,
harmóniába kerülsz a saját sorsoddal és a saját életedet fogod élni

Három tökéletes gyógymód létezik: a homeopátia, a Bach-virágesszenciák és a Schüssler-sók.
Azért mondják tökéletesnek őket, mert ha eltalálják, nagyon sokat segítenek, de ha nem is
találják el, ártani nem lehet velük.
Az érzelemtestünknek támogatásra van szüksége, erre a valók a Bach-esszenciák. Az
érzelemtestünket támogatják, de a gondolatainkon keresztül kezdenek hatni, ezért a
szellemünkre is jó hatással vannak.
Edward Bach azt figyelte meg, hogy van 38 érzelmi állapotunk, amiknek bizonyos rezgése
van. Ezeket 7 csoportba sorolta. Létezik 37 növény, plusz a forrásvíz, amiknek a rezgése
megegyezik ezen érzelmi állapotok rezgésével. Úgy képzeld el, hogy ha pl. a „vigasz
virágának”, az ernyős madártejnek a rezgését magadhoz veszed az esszenciában, az olya,
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mintha mindig, amikor Neked kell, vigasztalna valaki, addig, amíg Neked kell és úgy, ahogy
Neked jó és közben nem piszkálna 
Az egész életedben ezek a rezgések segítenek:




Forrásvíz: rugalmasság – Mások boldogulása miatti aggódás csoport
„túlszabályozottság helyett spontán életvitel”
Bohócvirág: a bátorság virága – Félelem csoport
„eltúlzott félelmek helyett spontán életvitel”
Vadgesztenyerügy: a tanulás virága – A jelen történései iránti érdektelenség csoport
„visszatérő problémák helyett tanulás a tapasztalatokból”

A Schüssler-sók a fizikai testnek nyújtanak segítséget, amire most Neked szükséged van,
mégpedig a 3. sóra, főleg, mert csakrán van a lapja. Gyógyszertárban beszerezhető, napi 2x2t kell szedned, amíg el nem fogy. Csatolok róla leírást. Arra figyelj, hogy előtte-utána semmi
ne kerüljön a szádba fél órán keresztül! Ha leesik vagy más megfogja a tablettát, dobd ki,
mert a felületén van az információ, úgy már nem sokat ér! A Bach-virágesszenciákkal
párhuzamosan lehet szedni, csak ne egyszerre vedd be!

A sók története:
Schüssler krematóriumban dolgozott és azt tapasztalta, hogy az elhamvasztott emberi test 12
essenciális ásványi sóra esik szét és ha ezekből valamelyik hiányzik, a test szenved és ezáltal a
lélek és a szellem is.

Éves elemzés havi bontásban
A fő válasz az egész évedre érvényes, ezen belül bontjuk le negyedévekre és hónapokra.
Úgy képzeld el, mint egy számegyenes, ahol fut az éves program, alatta futnak a negyedéves
programok és ezalatt havi bontásban még futnak további programok.
Az első negyedévben (2016.01.06-04.05.) főleg az anyai minta oldásával és a Te anyai
oldaladdal fogsz foglalkozni (Pankát is nagyon érzem benne; le kell zárni vele energetikailag
azt, ami visszatart). Az intuíciók és a spiritualitás nagyon erős, csak a kétségeket el kell
engedni, a megérzésekre hallgatni, emellett pedig megtanulni másképp látni a dolgokat. Nézz
a látszat mögé, ne higgy el mindent és mindent nézz meg mindig más szemszögből is! Ez az
egész negyedévedet áthatja és ezen belül:




01.06-02.05.: Változás a világodban. Külföld, költözés lehetősége, kilépés a világodból,
akár még képletesen, kilépés az anyai mintából, a gyermekkor letétele (kilépés az
elefántcsonttoronyból, főleg Rákoknál…), kiteljesedés kezdete. Az anyai mintát itt jó
eséllyel tudod letenni, csak dolgozz rajta és ne csak egyedül (a világ lapja kijött).
02.06-03.05.: Türelem, elfogadás nagyon fontos. Megbocsátás anyának, ha januárban
még nem sikerült. Saját anyai, női oldalad teljes elfogadása. Törekedj a harmóniára és
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az arany középútra, kerüld a szélsőségeket, indíts el változásokat önmagadban és az
otthonodban. A képességeid használd ezekhez. És itt már mindenképp fontos erősen
oldani a torokcsakrás blokkodat, ami az első hónappal is kapcsolatban van.
03.06-04.05.: Lezárás az anyasággal kapcsolatban belső bizonytalanság letétele, külső
bizonytalanság elfogadása, ne fordulj vissza és ne térj le az útról. Engedd el, ami
hátráltat.

A második negyedév (04.06-07.05.) fő témája önmagad és a Lelked. Tanulod a szeretetet.
Meg kell tanulnod hinni a szeretetben, szerelemben és párkapcsolatban. Férfi és nő
egységében belül és a külvilágban is. Higgy a döntéseidben, ebben a negyedévben ez
különösen fontos! Ezen belül:





04.06-05.05.: Női és férfi energiák harmóniába hozása fontos áprilisban, a yin-yang
energiák, a passzivitás és aktivitás egyensúlya. Párkapcsolatra vágysz. Hidd el!!! 
05.06-06.05.: Az igazi sorsod megélése foglalkoztat, az életterved. Éld meg végre
valóban a sorsodat. És… az igazi az igazival van  A saját igazságodat kövesd és hidd
el, hogy be tudod teljesíteni a sorsodat!
06.06-07.05.: Ez egy nyugodtabbnak tűnő időszak, a felszín alatt azonban fontos
dolgok történnek. Látszólag nyugodt időszak lesz, DE nagyon érdemes figyelned, mert
a felszín alatt fognak történni a dolgok és lesz néhány nem túl fontosnak tűnő döntés,
amit meg kell hoznod, aminek később viszont fontos hatása lesz! Ha megvan a
megfelelő önismeret, a saját utadat járod és a belső hangodra hallgatsz, akkor ez
pozitívan alakul. Legkésőbb itt kell oldani az akadályt. Ha ekkor már ki van oldva,
nagyon pozitív időszak lesz. Itt még inkább magadból dolgozod ki azt, amit kell. Olyan
leszel, mint a hattyú, szép, kecses és nyugodt, de a felszín alatt sok munka folyik 
Tehát itt fel kell szabadítanod önmagadat, a teremtő erődet, ez visz közelebb a
Lelkedhez és fontos, hogy uralmad alá kerítsd az egódat. Ingadozásnak nincs helye 

A harmadik negyedév (07.06-10.05.) a jövő (esetleg utazás, de kisebb eséllyel) a fő téma.
Sikeres, karmikus új kezdet. Nyár vége – ősz eleje új lehetőségeket hoz, amik sorsszerűek és
nagyon pozitívak. Ezen belül:






07.06-08.05.: Isten éltessen  Intuíció és spiritualitás jellemzi a júliust, el a
kétségekkel és a megfelelési kényszerekkel! Lásd másképp a dolgokat, mindig nézz a
látszat mögé és nézd meg több szemszögből a dolgokat, ez itt fontos lesz!
08.06-09.05.: Merj hinni a szeretetben, szerelemben, párkapcsolatban. És higgy a
döntéseidben!!! Fontos, mert itt kell döntened. A hited szerint dönts és állj ki
mellette, higgy benne!
09.06-10.05: Visszatér a teljes (3.) negyedév témája, ezért itt még hangsúlyosabb a
jövő témája. Utazás is lehetséges, de mindenképpen egy Isten által elrendelt, sikeres,
boldog és karmikus új kezdet. Úgysincs más választásod, de még jó is lesz  Higgy a
sikerben, a boldogságban és az Atyában, mert az ő ötlete volt 
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A negyedik negyedévben (10.206-2018.01.05.) a hivatás lesz előtérben. Tudatosnak kell
lenned az utadon, vizsgáld felül a céljaidat, tűzz ki újakat. Ezen belül:



10.06-11.21.: Visszatér a teljes (4.) negyedév témája, ezért itt még fontosabb a
tudatosság, a megfelelő célok, a saját utadon való haladás. Pozitív, sikeres időszak.
11.22-2018.01.05.: A belső, valódi vágyaidra figyelj, ne hanyagold el őket, mert az
életterved részét képezik. Valósítsd meg őket. Figyelj befelé, erősítsd a kapcsolatot a
Lelkeddel és figyelj arra, mire vágyik, majd tedd meg 

Mantráid:
1. Kiegyensúlyozott, harmonikus, szeretetteljes, boldog, sikeres és szabad nő vagyok!
2. Megérdemlem a boldog, harmonikus és szeretetteljes párkapcsolatot és az élet
minden örömét.
3. Elfogadom a felém áramló jót és nyitott vagyok az új lehetőségekre.
4. Megérdemlek egy szerető társat és egy egyenrangú párkapcsolatot.
5. Elengedek mindent, ami már nem tartozik hozzám, megbocsátok másoknak és
önmagamnak, hogy szabadon a saját utamat járhassam.
6. Elengedek minden félelmet és kétséget, szeretetben teremtek és jó döntéseket
hozok.
7. Értékes ember és értékes nő vagyok, aki értéket teremt a világban.
Ezeket érdemes mondogatni, mert oldják a 2017. évi blokkokat!

Boldog 2017-et kívánok! 
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