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2012 rör stjärnorna och planeterna om ordentligt i universum, både på det yttre
och inre planet. Det säger Tom Lescher som är en internationellt uppmärksammad
astrolog. I år infaller maya- och hopiprofetior, bibelapokalyps och egyptiska
astrologiska förutsägelser samtidigt. Men det handlar inte om jordens undergång,
utan om förberedelse för enighet och sammanhållning.
Foto Chatarina Öst-Wilkens Bild Shutterstock

Det är det omtalade året 2012 i
år och stjärnorna och planeterna rör om ordentligt i universum, både till det yttre och det
inre. Det är väl ingen som har
undgått de många astronomiska och astrologiska fenomen som har hänt under året!
Konstellationer som inte har hänt på många
år: Jupiter och Venus syntes samtidigt på linje
i mars. I juni inträffade Venuspassagen, senast
för hundra år sedan, och det har uppstått
supermåne, solstormar samt ringformad solförmörkelse, ja, listan kan göras lång.
Och det största astrologiska och astronomiska fenomenet återstår, den så kallade
galaktiska konjunktionen där solen står på
linje med vintergatans centrum sett från jorden, vilket bara inträffar vart 26 000-de år.
Enligt flera andliga och esoteriska utsagor
inleds en ny tidsålder den 21 december 2012.
Free har rådfrågat en av samtidens internationellt uppmärksammade astrologer om vad vi
kan förvänta oss av allt det som händer astrologiskt.
– Det här är ett väldigt kraftfullt år då mayaoch hopiprofetior, bibelapokalyps och egyptiska astrologiska förutsägelser infaller, säger

Tom Lescher. 2012 är året då vi förbereder oss
för enighet och lämnar bakom oss föreställningar om separation och åtskillnad.
TOM LESCHER SOM BOR på Hawaii har blivit
något av ett youtube-fenomen. Varje vecka ger
han 15 minuters astrologiska förutsägelser på
nätet via en webbkamera, som följs av tusentals världen över.
– Det har numera blivit en massiv mardröm
för mig som hatar rutiner, säger Tom leende.
Om jag inte kommer med mina förutsägelser i
tid varje onsdag får jag massor av mejl som
respons.
Förutom sina regelbundna, mer generella
förutsägelser, använder han okonventionella
tekniker, där han kombinerar astrologi, yoga,
andningsövningar och shamanska metoder i
syfte att förena egot med ens undermedvetna.
– Jag ser mig själv som lärare och healer som
hjälper folk att få kontakt med sitt sanna jag
genom astrologi, kundaliniyoga och shamanism. Jag jobbar för att skapa enighet. All
smärta och allt lidande man upplever är resultatet av separationstänkande eller åtskillnad.
Jag stärker människor och uppmuntrar dem
sedan att gå sin egen väg.
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Tom anser att det som pågår i
stjärnorna reflekterar det som pågår
i det kollektivt undermedvetna.
– Jag ser allting som en reflektion.
Det yttre landskapet speglar det inre,
vilket förändras hela tiden. Makrokosmos och mikrokosmos och jorden är en
spegel för medvetenhetens utveckling.
NÄR DET GÄLLER 2012, som många beskriver

som den stora förändringens år, förklarar Tom
att det handlar om att ta ett nytt steg för ett
nytt tänkande och nytt sätt att leva.
– Det är slutet på alla föreställningar om
åtskillnad, en medvetenhet växer som ger
plats för expansion. Vi får tillgång till vår egen
kraft! Gamla värderingar, stadsskick, ekonomiska system och religiösa traditioner, som
begränsar den kreativa potentialen, rämnar. I
stället ökar medvetenheten om att människor
kan börja använda sin obegränsade kreativa
potential, vilket gör oss fria och självbestämmande, säger han.
Men känslan av separation kommer att eskalera det här året, tror han. Gamla sätt att vara
och tänka kommer att omkullkastas och det blir
slutet för separationens och materialismens tid.

▼

Text Monika Wilkens
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TOM
LESCHER
är något av ett
internetfenomen. Han ger
astrologiska förutsägelser och lägger
ut dem på Youtube, 15 minuter varje onsdag,
som följs av tusentals människor världen över.
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Mänskligheten är äntligen mogen för en ny
era.
– Det handlar om hur öppen eller rädd man
är. Under 2012 lyfts vi ut ur en karantän och
nu är vi mogna nog att få vara med i de förenade planeternas nation. Det här är ett första år
av möjligheter.
TOM FÖRTYDLIGAR MED EN målande bild av
en höna som ruvat på sina ägg. Nu har hon
ruvat färdigt och det är dags för mänskligheten att kläckas och lämna sitt bo.
– En hel del kommer att känna rädsla och
oro och vill inget annat än att helst stanna
kvar i ägget, i det gamla sättet att leva säger
Tom. Smärta och lidande kan vara motstånd
mot förändring, och många människor tror
inte att de klarar av förändringarna som sker.
Andra känner en stor befrielse och tänker: ”…
äntligen frisk luft, det var jäkligt varmt och
kvavt därinne i ägget!"
Tom säger att det är tid att välja mellan att
klamra sig fast i den tredje dimensionen eller
gå vidare till den fjärde och femte.
– Men det handlar inte om rätt eller fel. Det
är ett val man gör. Vi kan likna det vid att sitta
kvar i grundskolan medan andra tar examen.
Om inte annat så kommer naturen att påminna oss om sin kraft och hålla oss ansvariga.

”Den nya tiden
handlar om att vi ser
hur sammankopplade
människor är med djur
och natur och jorden.”

Människan har minst sagt varit en dålig fåraherde här på jorden.
Den nya tiden handlar om att vi ser hur sammankopplade människor är med djur och
natur och jorden. Nästa generation är själsvarelser, säger Tom som har stort hopp om
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kommande generationernas sätt att tänka,
bortom materialism och girighet, där man i
stället lever för att värna om jorden och
varandra.
Men vad anser du om den 21 december som
alla pratar om?
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– Jag är inte säker på att det är just det datumet som gäller, en del menar att det är den 23
december. Men vad jag ser är att från oktober
till december står planeterna i ett sådant läge
som visar på en ekonomisk omvälvande
period. Jag tror att det blir en revolutionerande
och frigörande tid.
Alla spekulationer om jordens undergång
då, undrar jag. Tom försäkrar att jorden inte
kommer att gå under, men att en hel del
omtumlande saker kommer att hända under de
närmaste två åren.
– Uranus, planeten för förändring, är i
Vädurens tecken och står i kvadratur till Pluto,
planeten för död och återfödelse, som befinner
sig i Stenbockens tecken från och med nu fram
till december 2014.
Det tolkar Tom som att gamla auktoriteter
går i döden.
– Det är en tid av oberoende och valfrihet,
där man skapar sin egen verklighet. En möjligheternas tid, avslutar han.

Astrologi handlar

om cykler, cykler och
åter cykler! Nu är vi
på god väg in i en ny
cykel i slutet av 2012
som handlar om stora
förändringar, där vi
lämnar föreställningar
om separation till
förmån för enighet.

www.newparadigmastrology.com

ATLANTIS
Hitta storheten i ditt själsliga ursprung
Återupptäck dina unika förmågor
Workshops för förändring, omstart, upplysning och transformation.
Kanaliserade meditationer, metoder och övningar.
Atlantis Workshop A söndag 16 december
Kosmisk Ljusöppning fredag 21 december
Atlantis Workshop B söndag 3 februari
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Ayurveda-Akademin
Kurs och Hälsocenter
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Utbildning till:
Ayurvedisk Hälsorådgivare
Start 26–27 januari 2013 (11 veckoslut över 1 år)

GLASTONBURY/AVALON
Följ med till Jordens spirituella hjärtchakra
Retreat och andlig utveckling

Utbildning till:
Ayurvedisk massageterapeut

Själsligt helande, kärleksfulla avslut och upplyst nystart.
Andliga guider från Egypten, Atlantis och Avalon.

Start 13–14 april 2013 (12 veckoslut över 5 månader)

Nästa kurs 30 augusti–1 september 2013

Yoga, Panchakarma, Behandling,
Hälsokonsultation

MARIA NYLOW

Enklare övernattning kan erbjudas

Atlantis Änglar Reiki Resor
Mästare Pendel Meditation
Kurser centralt i Stockholm

Ayurveda-Akademin, Åkervägen 1, 191 40 Sollentuna/Helenelund
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www.skand.org, www.ayurveda-akademin.org, info@skand.org
Bokning via www.bokadirekt.se

www.marianylow.se
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