A 4-ES FÖLD - ENERGIACIKLUS

A 4 dimenziós idő különböző hosszúságú
ciklusokat foglal magában. A legkisebb ciklus egy kin, azt pedig a harmónia követi, amely 4 kinből
áll. A Szoláris pecsétek ciklusa a négy szín ciklusa szerint követik egymást: vörös, fehér, kék és
sárga. Ez ötször ismétlődik (20 nap). A harmónia mindig vörös kinnel kezdődik és egy fehér, majd
egy kék után sárgával végződik. Minden kinnek van egy színe, amely társul egy iránnyal és egy
elemmel. Ez a négy napos ciklus nagyon szorosan kapcsolódik a 20-as ciklushoz. A négyes ciklusból
nyert szín a 20–as ciklusnak mindig ugyanazon kinjéhez kapcsolódik. Például a Vihar (CAUAC)
mindig kék. A Csillag (LAMAT) mindig sárga. A 20-as cikluson belül a 4-es Föld - energiaciklus 5ször jelenik meg. Minden alkalommal, amikor a 20-as ciklus újra kezdődik, a 4-es ciklus is
újrakezdődik.
Ha a kint egy napnak tekintjük, akkor a következő nagyobb időciklus a hét 7 napos ciklusa. Egy
holdhónap négy hetének négy hatalma a következő: első hét: Tudás, második hét: Szerénység,
harmadik hét: Türelem, negyedik hét: Erő.
Az első nap / hét vörös. Ehhez társul a keleti irány és a föld eleme.

TUDÁS

Ez a négyes ciklus kezdete, és ez az energia jó a dolgok kezdésére.
„A vörös elindítja a látást.”
A második nap / hét fehér. Ehhez társul az északi irány és a levegő vagy a szél eleme.

SZERÉNYSÉG

Ez a növekedéssel függ össze és gyakran lehet rá jellemző a növekvő fáradozás és szenvedés.
„A fehér a tudást meditációvá finomítja.”
A harmadik nap / hét kék. Ehhez társul a nyugat és a víz.

TÜRELEM

Ez egy gyógyító energia, amelyben az átalakulás és a transzformáció is általában végbemegy.
„A kék az alázatot türelemmé változtatja.”
A negyedik nap / hét sárga. Ez a déli irány és a tűz elem.

ERŐ

A sárga napok általában nagyon kellemesek és a befejezés érzetével járnak.
„A sárga hatalommá érleli a türelmet.”

4 IRÁNY

Az amerikai őslakók harmóniában éltek az élettel, összhangban a természet ciklusaival és alap
ritmusaival. A négy irányra (Kelet, Észak, Nyugat, Dél), mint horgonyokra tekintettek –
mint anyagi világunk 4 kapujára. Földrajzi és lelki értelemben egyaránt.
A Nap keringése szabályoz minden létezőt bolygónkon. Nappal és éjszaka; tavasz, nyár, ősz és tél
teszik lehetővé az idő számolását. Eme ciklusok adják az alapritmusokat és gyökereket. Nemcsak
a növényzet ciklusai követik egymást megadóan az égi ritmusokkal összhangban, hanem lelki,
mentális és érzelmi testünk is. Eme világ részei vagyunk, bensőséges kapcsolatban állunk vele –
valójában mi magunk vagyunk a világ. A négy irány, Kelet, Észak, Nyugat, Dél testesíti meg az
energia négy különböző formáját. Rendszeres visszatérésük hozza létre az életenergiát (Chi),
spirálisan emelve az univerzumot egyre feljebb és feljebb. Tánca az örökkévaló Most ünneplése.
A természet négy alapvető energiája a négy irány másik megnyilvánulása. A bennük rejlő
tulajdonságokat megfigyelve felfedezhetjük köztük a felszín alatt mélyen rejlő összefüggéseket.
Minden bonyolultság alatt megtapasztalhatjuk a kozmikus egységet és szinkronicitást. A I-Ching
egy másik ajtót tár fel, hogy megízleljük az életerő négy alapvetően különböző megnyilvánulásait.

Kelet

megjelenítve a VÖRÖS színével

HA ÖSSZHANGBAN VAGYUNK AZ ÉG TÖRVÉNYEIVEL, CSELEKEDETEINK ÁRTATLANOK.
Egy Keleti nap fő energiája kezdeményező, lüktető, erőteljes és ártatlan. A vörös, a tűz színe az
állandó megújulást, újjászületést és új kezdeteket szimbolizálja. A Napfelkelte és a tavasz
emlékeztet bennünket arra, hogy minden Keleten kezdődik.
Belefeledkeztél magadba – személyes problémákkal (probléma=tény és kívánt állapot közti
különbség, fordító) vagy önmegerősítésről szóló küzdelem. A látomás ereje a sas, a Kelet
totemállatának ajándéka.

A Kelet energiáit kifejező szoláris jegyek számai:
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Az elektromágneses erő határozza meg, kölcsönösen hogyan hassanak egymásra az elektromos
töltésű részecskék, illetve azt, hogyan viselkedjenek a mágneses mezőben. Az elektromágneses
erő irányítja egyrészt a fény kisugárzását és elmélyedését, másrészt az elektromágneses
sugárzás más formáit.
Az elektromágneses erő hosszútávú erő.
A I CHING-ben a Kelet a 25. hexagram, „Ártatlanság – a Váratlan”.
A felébredő Vihar alul, az alkotó Ég fenn.
„Ha összhangban vagyunk az ég törvényeivel, cselekedeteink ártatlanok.”
A Szellem elektromágneses megjelenése (láthatatlan, de rendkívül rendezett és
lágyan cseppfolyós energiamező) természetesen sugárzik ránk, gondoskodva arról,
hogy elengedhessük a mintákat és szokásokat. Ez hozza el nekünk a kapcsolatot az
újjal – a véletlennel, örökké újjal és váratlannal.

Vörös
Élvezd tisztulásod!
Élvezd makulátlanságod!
Élvezd szeplőtelenséged!
Élvezd hibátlanságod!
Élvezd valósságod!
Élvezd természetességed!
Élvezd feddhetetlenséged!
Élvezd megvesztegethetetlenséged!
Élvezd becsületességed!
Élvezd ártatlanságod!
Élvezd tisztaságod!
Élvezd őszinteséged!
Élvezd jóságod!
Élvezd tökéletességed!
Élvezd jámborságod!

Észak

a FEHÉR színével megjelenítve
A NEMES SZÍV NYUGALOMBAN TART

Egy Északi napon a fő energia bensőséges. Az Észak a téllel és éjféllel rezonál. A belső finomulás
során az egyén elméjébe vándorol. Az Észak erőteljes intellektussal és kritikus értékeléssel függ
össze. Színe a fehér, amely végső soron nem is szín. Észak tartózkodó és óvatos magatartást,
továbbá érzelmi távolságtartást jelent. Totemállata a bivaly, annak adománya a tisztaság. Ez a
Sámán birodalma, emlékeztetve minket a szellemvilággal való kapcsolatunkra.

Észak energiáit kifejező szoláris jegyek számai:
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A tömegvonzás minden esetben a vonzással, sosem a hárítással függ össze. Összehúzza az
anyagot és súlyt ad neki. A négy erő leggyengébbike. A tömegvonzás irányítja a tömör test
mozgását, mint a bolygókét, csillagokét és a galaxisokét. A tömegvonzás ereje messzire hat.
A I CHING-ben Északot az 52. hexagram, „Csendben maradni – A Hegy” testesíti
meg.
Hegy lenn és hegy fenn.
„Pihenésnek ideje van, mert a lendület elérte természetes végét.”
Az elcsendesülés, a belső üresség közelgésének folyamata. Az elme és a szív
hullámok nélküli tükörré válik. A fizikai és egyéni formánktól való
elvonatkoztatásunkról szól a hat vonal elemzése. A lábujj, a láb, a csípő és keresztcsont, a törzs
és állkapocs ellazítása vezet a hatodik vonalhoz, jelezve az utazás végét.
„A nemes szív nyugalomban tart. Jó szerencse.”
Eme állítás az erőfeszítés beteljesülését jelzi, ami meghozza a lecsendesedést. Nemcsak az
önmagán belüli, hanem az egészhez való viszonyában történő megadást is jelöli.
Az ego
leköszönt, a csepp eltűnt az óceánban – eggyé vált vele.

Fehér
Hadd élvezd időtlen meditációdat!
Hadd élvezd elmélkedésedet!
Hadd élvezd a dolgok fontolgatását!
Hadd élvezd a dolgok szemügyre vételét!
Hadd élvezd a dolgok latolgatását!
Hadd élvezd a dolgok mérlegelését!
Hadd élvezd tűnődéseidet!
Hadd élvezd ábrándozásaidat!
Hadd élvezd mélázásaidat!
Hadd élvezd merengéseidet!
Hadd élvezd gondolataidat!
Hadd élvezd vizsgálódásaidat!
Hadd élvezd álmodozásaidat!
Hadd élvezd mélázásaidat!
Hadd élvezd a dolgok felismerését!

Nyugat

a KÉK színével megjelenítve

A SZERÉNYSÉG, ÉS AZ ALKALMAZKODÁS A FEJLŐDÉS TITKA
A Nyugati nap fő energiája a világgal, mint egésszel való egyesülésről szól. A másokhoz fűződő
kapcsolatunk kerül előtérbe. Nyugat az a hely, ahol elveszítjük egónkat, ahol az ihlet születik, ahol
állandóan új világok jönnek létre. A Nyugat színe a kék, a fenség és az egység visszatükröződése,
határtalan égbolt és hatalmas óceán. Nyugat a naplemente és az ősz időszakához kapcsolódik, amikor a
nap vagy évszak eredményei élvezetének adjuk át magunkat. Totemállata a medve erőt,
emelkedettséget szimbolizálva. Nyugat magabiztos és erős, nem fél megadni magát a létezésnek, kész
az elengedésre, hogy együtt mozogjon az élet hullámával, hívogató, nyílt, hajlandó arra, hogy eltűnjön,
ahogyan az ego. Nyugat a négy irány legtitokzatosabbika – az átváltozás folyamatos, mint egy meglepő
és alkotó kölcsönhatás játéka.

A Nyugat energiáit kifejező szoláris jegyek számai:
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A gyenge atomi erő teszi lehetővé a radioaktív bomlást. Bizonyos atomokat egy sor különböző
elemre változtat. Minden egyes atomi bomlás egy protont 1 , egy elektront 2 és egy antineutrínót 3
szabadít fel. A gyenge atomi energia felel a különböző kémiai elemek szintéziséért. Habár a
radioaktív atommagok bomlása látszólag kaotikus folyamat, minden egyes atom (izotóp) típusnak
meghatározható a fél-élet periódusa és a hulláma. A gyenge nukleáris energia főként csillagok és
szupernóvák 4 robbanásakor jelentkezik. A gyenge nukleáris energia egy rövid hatótávú energia.
A I CHING-ben a Nyugat a 46. hexagramban nyilvánul meg, „Felfelé irányuló energia - Szándék”
A gyengéd szellő (erdő) alul és a fogékony Föld fenn.
Az életben rejlő növekedés ereje a gravitáció fölé emelkedik. Az életnedv erejével
folyni egy az isteni akarattal harmóniában élni. Aki a szellem hívását követi, az a
teljesség felé lebeg. Ez egy függőleges emelkedés. A legfontosabb az erőteljes és
irányadó egyénekkel találkozni. Rajtuk keresztül találkozol a jövőddel. Ők húznak a
végzeted, lehetőségeidet megélése irányába. Az elégedetlenkedés minden habozása
ellenére átalakulásod és előremozdulásodra csábít. A centripetális erő hajt téged
állandó rázással.
„A szerénység, és az akadályokhoz történő igazodás a fejlődés törvénye”
Bizalom és őszinteség a felfelé irányuló fejlődés forrásai. Az ígéretes nagyszerű siker előfeltétele az
állhatatosság, kitartás, a lépésről lépésre történő kibontakozás és az egész folyamat figyelmes
követése.

1

az atommag pozitív töltésű részecskéje
negatív elektromos töltésű elemi részecske, mely az atommaggal együtt kémiai részecskéket alkot
3
neutrínó - a leptonok közé tartozó könnyű elemi részecskék egyik fajtájának -tükörképe.
4
a Napnál nagyobb tömegű csillag végső, nagy robbanása, mely során a csillag fénye (kb. egy éven át) egy galaxis teljes
fényével vetekszik.
2

Kék

Teljesüljön a bőség öröme benned!
Legyen meg gazdaságod élvezete benned!
Teljesüljön kincseid öröme!
Teljesüljön a szerencse boldogsága benned!
Legyen meg a javaid élvezete!
Legyen meg a fényűzésed öröme benned!
Legyen meg a pénz élvezete benned!
Teljesüljön a vagyon öröme!
Teljesüljön a jómód boldogsága benned!
Legyen meg a tulajdonlás élvezete!
Teljesüljön a pazar bőség öröme!
Legyen meg a jómód boldogsága benned!
Teljesüljön a birtokaid élvezete!
Legyen meg a lényeg boldogsága!
Legyen meg a jólét élvezete benned!

Dél

megjelenítve SÁRGA a színével
A BELSŐ ÉRDEM KÉPEZI / ALKOTJA A KÜLSŐ RENDET

Egy Déli napon az elsődleges energia szenvedélyes és kifejező. A Dél az utolsó fejlődési ütem,
amely eljuttatja a Kelet, Észak és Nyugat szándékait a teljes virágzáshoz. Dél magasröptű
ábrándos, meglehetősen őszinte, egyenes, közvetlenül visszaható és lobbanékony. A Dél
színe a sárga, délidő és nyári időszak, ahol trópusi a meleg és bőséges a növényzet. A bőség a
racionális oldalunk kihívása. Vagy elkezd félni az életenergia ellenállhatatlan, megsemmisítő
szabadon bocsátásától vagy éppenséggel szívébe zárja, hozzákapcsolódik és szolgálatába áll. A
Dél kifejeződhet a csalódásban, amikor a világosan kimutatott látomások nem öltenek azonnal
fizikai formát. A Dél totemállata a prérifarkas, amely ösztönösséget és bölcsességet ajánl,
hogy megtaláld az érettség ösvényét és felismerd végzeted.

Dél energiáit kifejező szoláris jegyek számai:
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Az Erős nukleáris vonzás tarja össze a protonokat és neutronokat az atommagon belül, ami
megakadályozza a kölcsönös taszítást a pozitív töltésű protonok között. Ez az energia a
legerősebb a négy erő közt, ezért óriási mennyiségben szabadul föl mind az atommaghasadáskor,
mind pedig az atomok egyesülésekor. Az erős atomi vonzás ereje bőséges energiaforrás, amely
fűtőanyaggal látja el a csillagokat, és a körülöttük keringő Földhöz hasonló bolygókon biztosítja
az élet kialakulását. Az Erős atomi vonzás egy kis hatótávolságú erő.
A I - CHING-ben Delet a 10-es hexagram jeleníti meg. „Haladás - Viselkedés,
életvitel”
Az örömteli tó alant és az alkotó ég fenn.
A fenn és lenn között húzódó ellentmondásnak a körülmények ellenére történő
elismerése a sikeres együttműködés alapfeltétele. Az intelligencia a megfelelő
viselkedés eszközével a hatalom fölé kerekedik elősegítve a beteljesülést.
A belső minőség a külső rend alapja

A Szerénység, szabadság és a belső hang fenntartás nélküli követése fejleszti ki a bátorságot. A
nagy erőkkel szemben az embernek óvatosságra, eltökéltségre és kitartásra van szüksége. A
veszélyek ismerete a végső győzelem biztosítéka. Akkor válik az ember a sikeresen cselekvők
példájává.

Sárga
Élvezd a virágzásod!
Élvezd a szépséged!
Élvezd a finomságod!
Élvezd a bájodat!
Élvezd a becsületességed!
Élvezd a fényed!
Élvezd a csillogásod!
Élvezd a kinézeted!
Élvezd a hamvasságod!
Élvezd az éleselméjűségedet!
Élvezd a sugárzásod!
Élvezd a ragyogásod!
Élvezd nagyszerűségedet!
Élvezd a kifinomultságodat!
Élvezd a művészetedet!
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Aquarius & Pisces
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növekedésben való nagy lelkesség.
Könyörületes. Idealista. Munka és játék
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Ezüst: Lelki. Meggérző. Ünneplő. Nem
N
Lelki.
Yin.

A Hold
Merkúr/Neptun
nusz

12
2 – kristályos

1
11

Arany: Gyógyító. Reiki Mester. Le
elki. Yang.
Bőség. Látens Én
n Átváltozása Meg
gvalósult
énbe = Benső Arrany.

A Nap
12. Ház Plúttó
Bika & 2. há
áz

10
0 - planetáris

22
2
8

6

Nap – aki vagy és akivé válthattsz
Hold – az érzelmi életed. Ami a biztonságot nyújt éss zavartalan számodra
a. Ahogy érzed magad
d.
Emelkedé
ésben lévő csillag (1. ház) – the a lencse, amin keresztül a világ
got szemléled és látod
d. Ahogy mások látnak
k.
Szaturnusz - sorsfeladatod. A kihívásod és ajándéko
od. Amitől félsz.
Északi Cssomó – ez úgy néz ki, mint egy szem egy fra
anciakapocsban. Szere
etem az északi csomó
ót – mert megmutatja, ahová lelked kívánko
ozik ebben az életben
n. Ha pontosan az északi csomóval ellentéttesen
nézel, akk
kor a deli csomót talá
álhatok, ha a térképen
n mutatva lenne. Ez az,
a ahonnan a lelked származik
s
(a múltra va
aló utalások) és ahol biztonságban
b
vagy. De
e…de nem pihenhetszz - itt egy életen át t-- neked
tovább ke
ell ugranod az északi csomó
c
felé.
Merkúr –a
ahogy fogalmat alkotssz valamiről. Ahogy ko
ommunikálsz.
Vénusz – értékeid. Akit és amit szeretsz.
Mars – ahogy megszerzed, amirre vágysz! Ahová az erőit helyezed. Az ego.
Jupiter – ahol bőség van az éle
etedben. A hitrendsze
ered. Ahol tágulsz és növekedsz.
n
Uránusz – az egyedülálló gyújttószikrád. Ahol lázadó
ó lehetsz. Személyes szabadság.
s
Neptunussz – a szellemi önvalód
d. A szeretet magasab
bb rendű rezgése. Elfo
ogadás. Ösztönös meg
gérzés. Álmok. De…de
e kábítószerek, italok,, önámítás is egyben. A Neptunusz nem ez a világ.
Plútó – ah
hol az erőid terülnek el.
e Átalakítás. Hevessség.

Forrás:
http://www.earthportals.com/Portal_Messenger/white.html
http://www.earthportals.com/Portal_Messenger/blue.html
http://www.earthportals.com/Portal_Messenger/yellow.html
http://astrodreamadvisor.com/colour_symbolism.html
www.rinri.hu

