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Mi a Kristály – Asztrológia? 

Valamikor több ezer évvel ezelőtt a régi kor embere felnézett az égre és a Nap útjába kerülő 

csillagzatok állását egy mitikus történetként értelmezte. 

Mezopotámiában 6000 évvel ezelőtt a Kaldeusi papok megfigyelőtoronyból tanulmányozták a 

csillagokat. Hihetetlen pontossággal ábrázolták a Nap és a Hold mozgását. Az asztrológia fejlődését a 

kíváncsiság és a meggyőződés indította el, miszerint a bolygók mozgása hatással van a Földre, és 

ezzel együtt minden létezőre. Elsősorban a Napnak és a Holdnak, a Földünkről látható két világító 

égitestnek tulajdonítottak fontos szerepet. 

A csillagképek legfeltűnőbb konstellációi 12 részre osztották a Nap útját, ezekből lett a 12 állatövi 

jegy, a csillagképek pedig ezek szimbólumává váltak.  

Az idők folyamán felfedezték, hogy amikor a Nap keresztülhalad egy ilyen állatövi jegyen, akkor az 

ebben az időszakban születettek alap tulajdonságai nagyjából megegyeznek.  

Jegyzeteik alapján ezekhez a jegyekhez 12 személyiségtípus rendelhető, amelyekhez bizonyos 

személyiség – vonások tartoznak.  

Minden jegynek megvan az egyéni jellegzetessége és minősége, ösztönzője és buktatója, vágya és 

szükséglete. Mind egy – egy jellegzetes személyiséget és egyéni látásmódot takar, és ahogy a Nap 

áthalad az állatövi jegyeken, felveszi a jegyek jellemzőit. 

A leírások alapján a kristályok az egyes állatövi jegyekhez kapcsolódtak, mivel hasonló rezgéssel 

rendelkeztek, mint az adott csillagjegy, a jegy hónapja, vagy a jegy uralkodó bolygója. A kristályok 

átveszik az égi energiákat. Minden kristályt egyedi rácsszerkezet jellemez, ami képes arra, hogy 

felvegyen és megtartson bizonyos energiákat. Amikor a születési köveinket használjuk, akkor ez az 

energia kiárad a kőből, ezért is lehet hatékony gyógyító és fejlődést szolgáló eszköz. 

Ezt az energiát úgy lehet a leghatékonyabban hasznosítani, ha magunkon viseljük, vagy marokkőként 

magunknál tartjuk, mivel így a testünk és auránk átveszi a rezgéseit. A rezgés jelentőségéről a Belső 

blog menüre kattintva érdemes olvasnod, ezáltal érthetővé válik a hatás is! 

Csiszolt, vagy természetes 

Minden követ megvásárolhatsz csiszolt, vagy természetes, nyers formában. Egyes csiszolt kövek 

káprázatosan szépek, de az ereje és a hatása ugyanolyan, mint csiszolatlan, nyers formájában. Ha 

jobban szereted a szépen csiszolt köveket, akkor azt viselheted gyűrűbe, medálba foglalva, vagy 

egyszerű függőként, nyakláncban, karkötőben, fülbevalóban, ami így folyamatosan érintkezik a 

bőrrel.  

A csiszolatlan, nyers változatok jobban illenek mandala készítéséhez, gyógyító meditációhoz. 

 

 

 



Tisztítás, feltöltés és beavatás 

Első használatbavétel előtt és a használat során a személyes kristályokat is meg kell tisztítani és 

feltölteni, az I.modulban tanultaknak megfelelően. 

Beavatás 

- A megtisztított és energiával feltöltött kövedet tartsd néhány percig a tenyeredben, 

koncentrálj rá és vizualizáld, amint egy gyönyörű fény veszi körül.  

- Egyértelműen fogalmazd meg, hogy a legjobb szándékkal szeretnéd használni.  

Minden kőnek megvan a maga küldetése, ugyanúgy, ahogy Neked is megvannak a feladataid. A 

megfogalmazásodban szerepeljen, hogy az adott követ milyen célra kívánod használni.  

A legeredményesebb használat érdekében tartsd magadnál a kristályt minél gyakrabban, lehetőleg 

sokat érintkezzen a bőröddel és rendszeresen tisztítsd meg!  

Szerencsét és bőséget hoz az életedbe, ha a horoszkópod alapján meghatározott jótékony hatású 

követ magadnál tartod, vagy a szobád legtávolabbi bal sarkába teszed. (Feng shui alapján ez a 

gazdagság sarok) Ha a kövedet programozod magadnak, hatása megsokszorozódik! 

Ez egyben remek kiindulási alap ahhoz is, hogy Te is megtapasztald a kristályok erejét. 

Sokat segíthet, ha a kedvenc kövedet a párnád alá teszed éjszakára, vagy meditálás közben a 

kezedben tartod! 

Gyógyításhoz naponta 15 – 20 percig tedd a sérült, vagy fájdalmas testrészre. Saját gyógyító 

kristályodat érdemes megelőzésként használni olyan napokon is, (havonta 2 – 3 nap) amikor a Hold a 

Te csillagjegyedben jár! Ha nincs holdnaptárad, az interneten nyomon tudod követni a Hold útját. 

Soha ne engedd, hogy mások fogdossák a kövedet, de ha ez mégis megtörténik, mielőbb tisztítsd 

meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A kristályok és a Nap - jegyek 

Minden Nap – jegynek megvan a maga egyéni útja az önmegismeréshez, melyet a kristályok még 

inkább elősegíthetnek.  

Miben segíthetnek a kristályok? 

- magukhoz vonzzák a jótékony energiákat,  

- támogatják az adottságainkat,  

- ellensúlyozzák a kevésbé vonzó tulajdonságainkat,  

- segítenek ledolgozni a karmikus örökséget 

- összekötnek minket a lelkünk legmélyebb rétegeivel 

 

Minden Nap – jegyhez kapcsolódik egy testrész vagy szerv, ami érzékenyebb és sérülékenyebb. A 

születési idődnek megfelelő kristály használatával viszont megelőzheted, hogy megbetegedj. Ha 

elvégezted az I. modult, akkor Kristálygyógyítóként, amikor valaki hozzád fordul egy tünettel, 

többféle kristály között választhatsz. A választásnál ilyenkor első szempont, hogy megnézzed, van – e 

közöttük olyan kristály, ami a beteg saját gyógyító kristálya is. Ha van ilyen, akkor ezt válaszd a 

kezeléshez. Ha az adott tünetre nincs saját gyógyító kristálya, csak akkor válassz másikat. 

Például: A Bak jegy érzékeny részei a térd, bőr és a csontrendszer. Ha ilyen problémával fordul 

hozzánk, ezekhez vannak saját gyógyító kövei (később részletezem), tehát ezeket használjuk.  

 

Fontos tudni, hogy az ember adottságaira, természetére nem csak a Nap – jegy, hanem a Hold és az 

Ascendens is hatással vannak. Ezek részletezésére sorban ki fogunk térni, bevezetésként azonban 

ismerkedjünk meg ezek összefüggésével. 

Az a jegy, amelyben a Nap állt a születéskor, megmutatja, hogy a léleknek milyen utat kell bejárnia, 

ez azonban csak egy része a születési képletnek. A személyiség finomabb rétegeit más tényezők 

határozzák meg, melyek közül a Hold állása és az Ascendens a legnyilvánvalóbb. 

A Nap, a Hold és az Ascendens együttes helyzete tesz mindenkit páratlan egyéniséggé.  Ritka, ha 

valakinek mindhárom ugyanabban a jegyben áll születésekor. Biztosan Te is tapasztaltad, hogy az 

általad ismert horoszkóp csak részben jellemez, van ami igaz rád, van ami nem jellemző. Ilyenkor 

különbözik a Nap, Hold és az Ascendens jegyed. pl. Nap jegyed Oroszlán, a Hold jegyed Bak és az 

Ascendensed Mérleg. Ilyenkor mindhármat figyelembe vesszük, mivel ez már pontosabban jellemez! 

A Hold szimbolizálja az érzelmeket és az élethez való ösztönös viszonyt, megmutatja, hogy milyen 

módon gondoskodik valaki magáról, és milyen tudati elvárások irányítják az életét. 

Az Ascendens tulajdonképpen a külvilág felé mutatott kép önmagunkról, az az álarc, amivel 

elfedjük valódi énünket. Az Ascendensnek köszönhetően az emberek gyakran nem olyannak látnak, 

amilyenek valójában vagyunk. Bizonyos esetekben a Nap jegy helyett inkább a Hold jegy és az 

Ascendens a domináns. 

 



A fentiek alapján a Kristálygyógyító II. kurzus három részre tagolódik. 

Először a Nap jegyekkel foglalkozunk.  

A Nap – jegy az, amivel a bulvársajtó foglalkozik, amikor horoszkópról ír.  

A tanfolyamon megtudhatod, kinek mi a születési köve, melyek az ezzel társítható kristályok és az 

egyéb, számára jótékony hatású kövek.  

Milyen kövek illenek az érzelmeihez, gondolkodásához, lelki feladataihoz, adottságaihoz, egészségi 

állapotához.  

Végül pedig minden jegy szülöttje kap egy meditációt, ami elősegíti a következő időszakban a tervei 

megvalósítását. 

A kurzus második harmadában a Hold jegyekkel foglalkozunk  

A Lunáris kristályokkal ismerkedünk, azokkal a kövekkel, amelyek fejlesztik az adott Hold jegyűek 

megérzéseit. Itt is minden Hold jegyhez tartozik egy személyes meditáció, ami szeretetet, megértést 

és megbocsátást hoz az életébe. 

A harmadik harmadban az Ascendenssel zárunk 

Itt az Ascendenshez illő kristályok mellett arról is szó lesz, hogy milyen egyéb kövekkel lehet 

ellensúlyozni, vagy kihangsúlyozni a Nap jegy jellemzőit. 

A személyre szóló Ascendens meditációval a fentieknek megfelelően jobbá és tartalmasabbá tehetjük 

az életünket. 

Fontos! Kristálygyógyítóként arra kérlek, hogy a magad születési információin kívül tanulmányozz át 

minden csillagjegyet minden szempontból, hiszen ha gyógyítani szeretnél, nagyon fontos, hogy a 

hozzád fordulókat teljes emberként megismerd.  

Nem utolsó sorban ezen ismeretekkel még nagyobb értéket képviselsz, mint azok a gyógyítók, akik 

csak a betegségre koncentrálnak, magát az embert figyelmen kívül hagyva. Az információk bősége 

miatt nem szükséges ezeket azonnal és pontosan megtanulni, vissza sem fogom kérdezni, hiszen 

majd a gyakorlat tesz mesterré. Elegendő az, ha tudod, hogy mit és hol keress akkor, ha valaki hozzád 

fordul segítségért. 

(Ha például egy Bika Nap jegy szülöttje hozzád fordul torokfájással, akkor tudni fogod, hogy a Bika 

alapvető tulajdonsága miatt nem meri kifejezésre juttatni a gondolatait, mert attól tart, hogy ezért 

elítélik. Tehát így a torokfájását - ami a bent rekedt mondandói miatt van – kék acháttal kezeled, 

mivel ez a Bika egyik gyógyító köve, ráadásul segít eloszlatni az ilyen irányú félelmeit is……) 

A gyógyító – energetizáló meditációkat választásod szerint felhasználhatod munkálkodásod során, 

hogy a hozzád forduló még teljesebb, személyre szóló élménnyel legyen gazdagabb. 

 

 



Sok sikert kívánok a tudásanyag elsajátításához! 

 

A Kos csillagkép  

Nap a Kosban Március 21 – Április 19 

A Kos uralkodó bolygója a Mars.  

A Mars a harcot, tetterőt, aktivitást képviseli, merészséget, becsvágyat, vállalkozó harci kedvet, 

fürgeséget, jó kézügyességet kölcsönöz, mivel az izomrendszert, a vért, és a keringési rendszert 

irányítja. A Marsnak köszönhető az az energia, mellyel a Kos képes érvényesülni a világban, mely 

segítségével szembeszáll a kihívásokkal, mely segíti őt a túlélésben. A Mars típusú ember saját 

mércével mér másokat, és arra törekszik, mindenkinél jobb és erősebb legyen. Egyes esetekben a 

Mars-típus fenyegetést jelenthet másoknak, mely erőszakban, a konkurencia megsemmisítésében is 

kifejeződhet. A Mars pozitív, férfias jang-energiát testesít meg az emberben. A marsi típus a 

megújuló tavaszi Nap energiáit hasznosítva minden évben újjászületik, új energiát nyer. A Mars 

hatása a mellékvesére magyarázattal szolgál arra, miért nem képes a Kos uralkodni hevességén, 

amiért mindenbe fejjel előre belerohan. Hogy megelőzze az egész életen át tartó baleseteket, 

horzsolásokat, lassítson le, próbáljon összpontosítani arra, amit éppen csinál. Azt próbálja meg 

befejezni, és örömét lelni benne. 

A Kos születési köve a tüzes rubin és a jéghideg gyémánt. Eleven természetét tükrözi a csiszolt rubin 

szikrázó vöröses fénye és a csiszolatlan marokkő parázsló izzása. 

A rubin rezgése összhangban van a Kos szenvedélyességével és életrevalóságával, így hozzájárul 

ahhoz, hogy a középpontba helyezze az eszményeit és a céljait. Segít koncentrálni az éppen aktuális 

feladataira, és támogatja a Kosban meglévő vezetői adottságokat. 

A rubin mozgalmassá teszi az életet, ez azonban nem mindig előnyös hatású, mivel előfordulhat, 

hogy túl sok ingert vonz a napjaiba. A Kosra nem jellemző, hogy túlzottan türelmes lenne másokkal 

szemben. A rubin eloszlatja a felszínre törő indulatokat, de az is előfordulhat, hogy túlfűtött 

helyzeteket hoz létre, ami azért jó a Kosnak, mert az ilyen veszélyes helyzetekben tud a legjobban 

fejlődni. A rubin erősítheti a Kos jegy egyik kevésbé előnyös tulajdonságát, az énközpontúságot, és az 

önzést.  

Másik születési köve a gyémánt. Ennek nyugtató hatása képes a rossz tulajdonságot ellensúlyozni 

azáltal, hogy körültekintőbbé és figyelmesebbé teszi mások iránt. 

A gyémánt abban is segít, hogy egyenrangú kapcsolatot alakíthasson ki a partnerével, és ne saját 

magát helyezze előtérbe. A gyémánt az egység érzetét erősíti az életében, és emlékezteti a lelki 

fejlődéshez szükséges feladataira. 

 

 

 



A kristályok és a Kos adottságai 

A Kos határozott önérvényesítő képességgel rendelkezik, amihez hatalmas bátorság, és életerő 

társul. Mások követik a példáját, az viszont nem biztos, hogy ugyanolyan jól viselik a Kos által megélt 

helyzeteket. A kitartás nem az erőssége, ami azt is jelenti, hogy több feladatba is belekezd, de ezek 

közül csak néhányat fejez be.  

Az aventurin segít abban, hogy sikerüljön a vezetői képességeit kitartással ötvözni. Az aventurin 

csillapítja az indulatait, és finoman szétoszlatja feje fölött a viharfelhőket. A kő viselése maximálisan 

előhozza a vezetői készségeit, elősegíti a határozott döntéseket, és segít a jó ügyért harcolni. 

A Kos jegyben született nők számára az aventurin és a pirit – ami a Kos uralkodó bolygójával, a 

Marssal hozható szoros kapcsolatba – együtt viselve kitartást és nagyobb diplomáciai érzéket ad a 

feladatok elvégzéséhez.  

A Kos férfiakat azonban túlzottan „macsóvá” teheti a pirit, ami túlzott önbizalomhoz és agressziv 

megnyilvánulásokhoz vezethet. 

A gyönyörű, rózsaszín közepű dinnyeturmalin a Kosok számára tapintatot és megértést eredményez 

különböző helyzetekben. 

 

A kristályok és a Kos feladatai 

A Kos jegy szülöttei számára az egyik legnagyobb feladat az, hogy előbb gondolkozzanak, és csak 

azután cselekedjenek. A vörös jáspis éppen ezt segíti elő, és hozzájárul ahhoz, hogy tudatosítsa a 

viselkedése következményeit. 

A Kos nagyon önfejű és nyers modorú is tud lenni, így olykor durván, türelmetlenül reagál. A howlit 

higgadtabb viselkedésre ösztönzi, és segít másokkal együttműködni.  

A Kos jegy szülöttei nem szeretik, ha kritizálják őket, még akkor sem, ha építő jellegű kritikáról van 

szó, a citrin viszont segít elfogadni az ilyen véleményeket és megtalálni a helyes megoldásokat. 

Hozzájárul ahhoz is, hogy spontán módon tudjon cselekedni anélkül, hogy ezzel elnyomná mások 

akaratát. Impulzív természete ellenére olykor mégis halogatja a dolgokat, ami ambivalens 

helyzeteket eredményez, mert hiába tűnik úgy, hogy határozottan cselekszik, a lelke mélyén mégis 

nehezen tudja eldönteni, hogy melyik lenne a jobbik választás. Az ilyen habozásokon könnyen 

túlléphet tüzes születési köve, a rubin segítségével, a gyémánt viselése pedig eloszlatja azt az 

aggályát, hogy esetleg nem lesz valamiben sikeres. 

 

A kristályok és a Kos érzelmei 

A Kos nem érzelmes állatövi jegy, és gyakran vádolják azzal, hogy érzéketlen. Meglehetősen 

változékony érzelmei leginkább a szenvedélyes vágy, a szerelem, és az igazságtalanság iránti gyűlölet 

körül forognak. Az olyan erős libidó, mint amivel a Kos jegy szülöttjei meg vannak áldva, azonnali 

cselekvésre ösztönzik az embert, a személyiségüknek viszont meglepő módon mégis van romantikus 

oldala is.  



A rózsaszín turmalin ideális a Kos számára, mert ez a gyönyörű kő erősíti a szeretet energiáit minden 

szinten, finoman enyhíti az érzelmi csalódások miatti fájdalmat, és megszünteti a destruktív 

érzéseket. Nagyszerű szíverősítő és fokozza a nemi vágyat, bár erre a Kos jegy szülöttének ritkán van 

szüksége. Megtanítja, hogy szeretni nem veszélyes dolog, erősíti a bizalmat, amiben ennek a jegynek 

a szülöttei gyakran hiányt szenvednek. Bölcs viselkedésre és mások iránti együttérzésre ösztönzi a 

viselőjét. 

 

A kristályok és a Kos gondolkodásmódja 

A Kos hajlamos arra, hogy fekete – fehérben lássa a dolgokat. Határozott véleménye van mindenről, 

szívesen használja a „majd meglátja, hogy nekem van igazam”�szófordulatot, és igen nehéz 

meggyőzni valamiről, amivel nem ért egyet. Az aragonit a rugalmasabb gondolkodásmódot 

támogatja, és segít abban, hogy nagyobb perspektívából, objektívebben lásson rá a dolgokra. 

 

A kristályok és a Kos lelki útja 

 

A Kos jegy szülötteinek lelki feladata, hogy fejlődésüket önzetlen módon tudják megvalósítani. Arra 

kell törekedniük, hogy ne az egójuk, a személyiségen alapuló énjük körül forogjon a világ, hanem 

magasabb szintű énjükre koncentráljanak. 

Ezzel az énjükkel a szivárvány színű akva aura kristállyal való meditáció során erősíthetik a 

kapcsolatot, ami segít a túláradó energiájukat a legmagasabb szintű lelki kapcsolat elérésére 

fordítani.  

A kifinomult és nyugalmat árasztó kunzit segít a feltétlen szeretet és béke megtapasztalásában és 

abban is, hogy ez a nyugalmas rezgés a kapcsolatait is jellemezze. A szív fölött viselve elősegíti a 

szelídséget, toleranciát, és a magasabb rendű énje iránti önzetlen szeretetet. 

 

A Kos gyógyító kristályai. 

A Kos által uralt testrészek 

Szem, fej, orr, száj, fül, homlok, agy 

Vér, izomrendszer, mellékvese (hormonháztartás) 

Uralkodó bolygója, a Mars által uralt testrészek: izomrendszer, vér, erőnlét. 

 

Betegségek 

Láz, hidegrázás, fejfájás, migrén, fülfájás, gyenge látás, fogproblémák, orrvérzés, hiperaktivitás, 

izomgörcsök, arcüreggyulladás, allergiák, tüsszögés, orrdugulás, keringési problémák. 

Gyógyító kristályai az ametiszt, hegyikristály, kunzit, citrin,füstkvarc, kalcit, tűzachát, rózsakvarc, 

szerpentin, nefrit, fluorit, vörös korall 



 

 

A Kos jegye a fejjel van szorosabb kapcsolatban, ezért is szenvednek gyakran fejfájástól, idegességtől 

a jegy szülöttei.  

Csillapítja a fájdalmat és ellazítja a testét, ha egy ametiszt kristályt 15 – 20 percig a homlokára helyez. 

Fejfájás esetén rendkívül hatásos a Kosnak a Hildegard ametisztvíz is, alkalomszerűen 1 dl lassan 

elkortyolva, rövid ideig a szájban tartva. (I.modulban pontos receptet tanulhattál) 

Mivel a Kos jegy szülöttei meglehetősen nyughatatlanok és aktívak, ezért stresszesebb életet élnek, 

amelynek könnyebben lehetnek olyan kellemetlen következményei, mint az álmatlanság.  

Ilyenkor fekvő helyzetben tegyen a feje fölé egy hegyikristályt, a homlokára egy ametisztet, a szívére 

egy kunzitot, a napfonatra egy citrint, a talpához pedig egy füstkvarcot.   

Hunyja le a szemét és lazuljon el. Hasznos, ha közben valamilyen meditációs zenét hallgat. Ez a 

meditáció megszünteti a stresszes állapotot, a negatív rezgéseket, és békét, nyugalmat, felüdülést 

nyújt. 

Az andrenalint termelő mellékvese is a Kos jegyéhez kapcsolódik. Stresszes állapotban az andrenalin 

túltermelődése miatt nyugtalan lesz a test.  

Ez az állapot megszüntethető azzal, ha hasra fekve két darab zöld kalcit kristályt helyez a hátára, a 

csípő fölé kb. 20 cm-rel, a gerincoszlop mindkét oldalára. Tartsa ott a kristályokat 20 percig. 

A foszforeszkáló tűzachát kitűnő általános gyógyító kő a Kos jegyűek számára, amit sokáig 

viselhetnek. Az achát minden fajtája kitűnő általános gyógyító kő a Kos jegyűek számára! Erős földelő 

tulajdonságának köszönhetően jótékony hatással van testükre és védelmet ad a rossz szándék ellen.  

Ez azért hasznos, mert a Kos nyílt véleménynyilvánítása indulatokat ébreszthet másokban. A achát 

higgadtságot ad, és meditáláshoz is érdemes használni. Ez a kő egyensúlyt teremt a belső elválasztású 

mirigyek működésében, és stabilizálja a test hőháztartását. Mindemellett megóv a kimerültségtől és 

a kiégettségtől. 

Rózsakvarc, és az ametiszt testre helyezve csökkenti a hisztamin termelődést, így ajánlott az allergiás 

megbetegedések esetére. 

 

A szerpentin és nefrit magnézium tartalma miatt kitűnő stresszoldó és görcsoldó. 

 

A fluorit fluortartalma ellenállóbbá teszi a fogakat, fiatalítja a bőrt. 

 

A vörös korall csökkentheti a szervezet savszintjét. 

 

 



 

A Kos további kövei, amelyekre a Kos holdjegynél és a Kos Ascendensnél még kitérünk: 

 

Hematit:  

A hematit összhangot teremt a Kos távlati céljai és a reális adottságok között. Amikor ez a rámenős 

jegy energiái szétszóródnának, a hematit összegyűjti őket és új erőt önt a Kosba.  

A hematit segíti a Kos csillagjegy szülöttjét abban, hogy a nehéz időszakokban se veszítse el 

bátorságát, hogy tanuljon élettapasztalataiból és türelmesebbé váljék.  

 

Gránát:  

A Kos bátor, vakmerő és öntudatos énje, amelyet a külvilág felé mutat az egy álarc, amely mögé 

bújik. A gránát kitartást ad ahhoz, hogy végigcsinálja azokat a dolgokat, amelyekbe belekezdett és ne 

adja fel a közepén. 

Sólyomszem:  

A Kosnak könnyen szokásává válhat a felelősség áthárítása. Az éber energiájú sólyomszem segít 

leszokni arról, hogy a saját maga által előidézett problémái miatt másokat okoljon. Arra ösztönzi a 

Kos csillagjegy szülöttjét, hogy odafigyeljen mások és a saját testi épségére.  

 

Karneol:  

Ha karneolt visel, biztonságban érezheti magát! Ez a kő megtanítja elkerülni a veszélyes helyzeteket 

és megmutatja, hogyan lehet módszeresen visszavonulni és így megérni a másnapot is.  

 

Lazurit:  

A Kos nem érzelmes állatövi jegy és gyakran vádolják azzal, hogy érzéketlen. A lazurit ideális kő a Kos 

jegy szülöttjének, mert ez a gyönyörű kő erősíti a szeretet energiáit minden szinten, finoman enyhíti 

az érzelmi csalódások miatti fájdalmat és megszünteti a destruktív érzéseket.  

 

Rodokrozit:  

A kifinomult és nyugalmat árasztó rodokrozit segít a feltétlen szeretet és béke megtapasztalásában és 

abban is, hogy ez a nyugalmas rezgés a kapcsolatait is jellemezze. Ékszerként viselve elősegíti a 

szelídséget, toleranciát és a magasabbrendű énje iránti önzetlen szeretetet. 

 

 

 

 

 

 



 

A Kos kristálymeditációja 

Készíts magad elé és gyújts meg egy piros színű gyertyát. 

Ha szereted, gyújthatsz szantál, rózsa, vagy jázmin füstölőt és kapcsolj be halkan egy meditációs 

zenét. 

- Helyezkedj el kényelmesen lótuszülésben vagy egy támla nélküli széken.  

 

- Kezedben egy acháttal figyelj önmagadra és a kövedre, majd tisztítsd meg kövedet úgy, hogy 

néhányszor áthúzod a gyertyafény felett.  

 

- Hunyd le a szemed és tartsd öledben a kristályt és vizualizáld, hogy megtisztító fény árad ki 

belőle, ami finoman és lágyan körbeveszi egész testedet. 

 

- Ez a szent fény egy védőpajzsot alkot körülötted, miközben életerőt és békét sugároz. 

Hatalmas energiája ösztönzi kreativitásodat. Figyelj a belső hangodra! 

 

- Vizualizálj bármit, amit az elkövetkező időszakban szeretnél megélni. Kezdd a közeli jövőben 

és kisebb kívánsággal. Érezd magadban az örömöt és lásd magad abban a helyzetben, 

amikor elérted. Fürdőzz a boldogságban, amíg jól esik. 

A meditáció végén köszönd meg az élményt és tudatosítsd magadban, hogy a szobában vagy, és 

figyelmed fordítsd a külvilágra. 

Kívánságod gyors teljesülése annak megértéséhez vezet majd, hogy bármit szeretnél elérni, mindent 

megtehetsz! Csak figyelj a belső hangodra és kételkedés nélkül kövesd azt!  

Amint erősödik hited, egyre nagyobb és hosszabbtávú célokat tűzhetsz magad elé, hiszen már 

tudod, hogy teljesül! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Bika csillagkép  

Nap a Bikában Április 20 – Május 20 – ig 

 

A Bika uralkodó bolygója a Vénusz  

A szerelem és szépség bolygója a szenvedélyt, a szexuális ösztönöket erősíti fel a Bikában, így szilárd, 

megbízható anyatípus, aki négy lábbal áll a földön, és nemcsak nagyszerű támasza lehet egy 

családnak, de egyben megtestesíti az ideális szeretőt is. 

 

A Bika születési köve 

A Bika állatövi jegyének uralkodó bolygója az érzéki Vénusz, a szerelem istennője, a smaragd pedig az 

ő kedvenc köve. Nem meglepő tehát, hogy ha a Bika kívülről józannak és gyakorlatiasnak látszik, a 

lelke mélyén azonban érzéki és egy kicsit hedonista. Vénuszhoz hasonlóan a Bika is élvezi az élet 

napos oldalát, nagyra értékeli a kényelmet, a smaragd pedig ebben támogatja. Ez a kő életerőt és a 

teljesség érzetét adja. 

A smaragd a beteljesült szerelem szimbóluma, viselése segít hű és tartós szerelmet találni, amelyben 

az érzékiséget is megélheti. Felerősíti jó tulajdonságait és segít átvészelni a nehézségeket. A Bika jegy 

szülöttei nem szeretik a változásokat, éppen ezért a születési köve a párkapcsolatok támogatója. 

A smaragdról azt tartják, hogy megóv a varázslatoktól, és hűtlenség esetén megváltoztatja a színét. A 

Bika nem erőssége a megbocsátás és nehezen felejt. A smaragd segít átalakítani a negatív érzéseket 

és támogatja a Bika végtelen türelmét. 

 

A kristályok és a Bika adottságai 

A Bika jegy szoros kapcsolatban áll a föld elemmel. Tudja, hogy hogyan kell bánni az anyaggal, hogyan 

kell azt megformálni és gyakorlatias módon felhasználni. Az egészséges, szennyeződésektől mentes 

környezet a Bika jegy szülötteinek egyik dédelgetett álma, amelynek megvalósítását több kristály is 

elősegíti, különösképpen az aragonit. 

Ha a Bika szeretné a legjobb adottságait előhozni, akkor ebben a malachit segíthet leginkább. Ez a kő 

erőteljes átalakító hatással rendelkezik, és kitartást, határozottságot képvisel. Éppen azokat a 

tulajdonságokat, amelyek a Bikát is jellemzik.  

Mindemellett ösztönzi a kockázatvállalási kedvet és a változásokat. Egyértelműen megmutatja, hogy 

mi áll a fejlődése útjában, elvágja a már idejétmúlt kötelékeket és megszabadít a kinőtt 

viselkedésmintáktól. Miközben megtanítja, hogy hogyan kell felelősséget vállalni a saját életéért, 

feloldja a gátlásait és haladásra ösztönzi. 



 

 

A kristályok és a Bika feladatai 

A smaragd végtelen türelme összhangban van a Bika természetével, ugyanakkor ennek a türelmes 

életszemléletnek is megvannak a hátrányai. A Bika jegy elszántan ragaszkodik az adott állapot 

fenntartásához, az olivin kristály azonban előmozdítja a szükséges változásokat.  

A Bika szélsőséges módon bele tud ragadni a helyzetekbe, Ő az a tipikus „négyzet, amely a kör alakú 

lyukban inkább alkalmazkodik a kényelmetlenséghez, minthogy saját magához illő helyet keressen”. 

Az akvamarin ösztönöz és bátorságot ad ahhoz, hogy kijöjjön ebből a „lyukból”. 

Az éjszakai égboltra emlékeztető színű lapis lazuli (lazurit) arra ösztönzi a Bikát, hogy felemelje 

tekintetét a földről, felébressze intuícióját, és az anyagi világon túl lévő dolgokkal is foglalkozzon. 

Az intuícióját segíti előhívni az átlátszó és rendkívül finom, érzékeny szelenit is, amely 

biztonságérzetet ad a spirituális világban. 

 

A kristályok és a Bika érzelmei 

A Bika jegy szülötteinek erőteljes érzelmei vannak, amelyekbe nagyon mélyen bele tudnak merülni. A 

legártalmasabb érzelmei a neheztelés, a féltékenység és a birtoklásvágy. A neheztelés a rodonit, és a 

rodokrozit hatására oldódhat fel leginkább, ezek a kövek elősegítik a megbocsátást és a kibékülést is. 

Mint az érzelmek harmonizálója, a szeretet táplálója és az érzelmek okozta sebek gyógyítója, a 

rodonit és a rodokrozit hozzájárulnak ahhoz, hogy a partnerére kivetített érzelmeit önmagában élje 

meg. 

A birtoklásvágy a változástól való alapvető félelméből és abból a késztetésből fakad, hogy 

ragaszkodik ahhoz, ami hozzá tartozik – legyen szó személyről, vagy tárgyról. A topáz segít 

könnyedén túljutni ezen és bízni abban, hogy mindig csak az történik, aminek történnie kell.  

A negatív rezgések nem maradnak meg az örömteli, vibráló topáz környezetében, így kitűnően 

alkalmas arra, hogy átalakítsa a destruktív érzelmeket. 

A féltékenységet a Bika jegy szülöttjei számára egyik leghasznosabb kő, az olivin képes enyhíteni. Ez a 

kő a neheztelést is megszünteti, ráadásul magabiztosságot kölcsönöz. Száműzi a szomorúságot, segít 

beismerni a tévedéseket és ezzel kialakítani egy pozitív jövőképet. 

 

A kristályok és a Bika gondolkodásmódja 

A Bika jegy szülöttei gyakorlatiasan, lassan, megfontoltan, de ettől még kreatívan gondolkodnak. 

Gyakran merev, dogmatikus gondolataik vannak, ezért nehezen látják meg az új lehetőségeket.  



A turmalin elősegíti a rugalmas gondolkodást, a zöld turmalin pedig különösen hasznos, mivel 

lehetővé teszi, hogy észrevegyen minden lehetséges megoldást és kiválassza a leginkább építő 

jellegűt közülük.  

 

A botswanai achát szintén jótékony hatású, mert segít szélesebb perspektívából érzékelni a dolgokat. 

Ez a kő arra ösztönzi viselőjét, hogy ismeretlen területeket fedezzen fel, és használja a kreativitását. 

Ha nem meri kifejezésre juttatni a gondolatait, mert attól tart, hogy ezért elítélik, akkor a kék achát 

segít eloszlatni a félelmeit és lehetővé teszi, hogy nyíltan kommunikáljon, másokban együttérzést 

keltve.  

Az achátok minden fajtája a Bikáknak önbizalmat ad és földhöz kötött, alapos, megfontolt 

természetének pozitív megnyilvánulásához vezet.  

 

Az achát oltalmazó befolyása mellett a bika optimálisan bontakoztathatja ki erőit és viheti véghez 

kitartást, türelmet és valóságérzéket kívánó műveit. 

A malachit és az akvamarin egyaránt segít abban, hogy könnyen beleélje magát mások helyzetébe, 

és az ő szemükkel is lássa a világot. Ezek a kövek a toleranciát és a konfliktusok, ellentmondások 

megoldását támogatják. 

A Bika jegy szülöttei gyakran lassan beszélnek, ami a megfontoltságukat is tükrözi. A kék kalcedon 

nemcsak az új eszmék és helyzetek elfogadását ösztönzi, hanem felgyorsítja a mentális folyamatokat 

is, és fokozza a verbális adottságokat. 

 

A kristályok és a Bika lelki útja 

A Bika lelke inkább a belső biztonságérzetre törekszik, mint a külsőségekben megnyilvánuló 

biztonságra. Hordjon magánál egy kriszpit marokkövet, ami emlékezteti spirituális énjére. A kriszpit 

segít felismerni, mi akadályozza abban, hogy bízzon a sorsában. Ha egyszer ez a bizalom 

megalapozódik, akkor az belső biztonságérzetet ad, ami az egyik azok közül a minőségek közül, 

amelyek olyan könnyen elillanhatnak manapság. 

 

 

 

 

 

 

 



A Bika gyógyító kristályai. 

A Bika jegy által uralt testrészek: torok, nyak, vállak, torok, nyirokmirigy, pajzsmirigy, nyirokrendszer. 

 

Uralkodó bolygója, a Vénusz által uralt testrészek: szem, bőr, vese. 

Születési idejéből adódóan a betegségei lehetnek 

Elhízás, epekő, cukorbetegség, szívproblémák, nyirokmirigy-csomó, pajzsmirigy-elégtelenség, 

nyakmerevedés, gégegyulladás, mandulagyulladás, bőrkiütés, súlyproblémák (túlevés lelki okokból), 

anorexia és bulimia, vízvisszatartás. 

A kék achát a torok kiváló gyógyítója, mivel megszünteti az önkifejezést gátló tényezőket, amelyek 

megbetegítik a torkot, merevvé teszik a vállat, nyakat. A kék acháttal készített kristályvíz 

gargarizálásra is kitűnő.  

Helyezzük a követ 5 dl forrásvízbe, majd 2 – 3 órára tegyük a napra. Ebből a vízből lassan kortyolgatva 

fogyasszon el 3 dl-t a nap folyamán lassan, kortyolgatva, rövid ideig a szájban tartva. Ezen kívül 

naponta többször gargarizáljon vele. 

A kék achát különösen jótékony hatású pajzsmirigy elégtelenség esetén, ebben az esetben érdemes 

nyakláncként folyamatosan a nyakon viselni. Stimulálja a pajzsmirigyet és elősegíti az önkifejezést.  

A lapis lazuli egy másik erőteljes hatású kő a Bikák számára, ami enyhíti a pajzsmirigy és a gége 

problémáit. 

A Bika további kövei, amelyekkel a Bika Holdnál és az Ascendensnél még fogunk foglalkozni: 

 

A rózsakvarc összhangban van a Bika lelkének mélyén rejlő gyengéd szeretettel és azt felszínre hozni.  

Meggyógyítja sebzett szívét és segít abban, hogy a sérüléstől való félelem nélkül tárulkozhasson fel 

mások előtt. Mélyíti az életörömét és segít felfedeznie a természetben, a művészetben és a másik 

emberben rejlő szépséget. A rózsakvarc élénkíti a Bika csillagjegy szülöttének alkotóerejét is. 

 

A citrin segít előhozni a Bika legjobb adottságait, a kitartását és határozottságát erősíti, önbizalmat 

ad. A citrin megmutatja, hogy mi áll a fejlődésének útjában, segít elvágni az idejétmúlt kötelékeket és 

megszabadítja a kinőtt viselkedésmintáktól. 

 

 

 

 

 

 



A Bika meditációja 

A Bika színei a zöld és a kék, ezért használj zöld, vagy kék színű gyertyát a meditációhoz. 

Ha szereted, gyújthatsz mirha, citrom, vagy jázmin füstölőt és kapcsolj be halkan egy meditációs 

zenét. 

- Helyezkedj el kényelmesen lótuszülésben vagy egy támla nélküli széken.  

 

- Kezedben egy citrinnel figyelj önmagadra és a kövedre, majd tisztítsd meg kövedet olyan 

módon, hogy érintsd a földhöz néhányszor. 

 

- Hunyd le a szemed, tartsd köveidet a kezeidben és vizualizáld, amint egy kötelék a földhöz 

fűzi őket.  

 

- Érezd azt az energiát, ami a Föld belsejéből kiáramlik és egy védőpajzshoz hasonlóan 

körülvesz téged, elmossa minden félelmedet és belső békét, harmóniát ad. Fürdőzz ebben a 

békében egy ideig. Ez az erőteljes energia felébreszti a kreatív képességeidet. 

 

- Figyelj a belső hangodra! 

 

- Vizualizálj bármit, amit az elkövetkező időszakban szeretnél megélni. Kezdd a közeli jövőben 

és kisebb kívánsággal. Érezd magadban az örömöt és lásd magad abban a helyzetben, amikor 

elérted. Maradj ebben a boldogságban, amíg jól esik. 

A meditáció végén köszönd meg az élményt és tudatosítsd magadban, hogy a szobában vagy, és 

figyelmed fordítsd a külvilágra. 

Kívánságod gyors teljesülése annak megértéséhez vezet majd, hogy bármit szeretnél elérni, mindent 

megtehetsz! Csak figyelj a belső hangodra és kételkedés nélkül kövesd azt!  

Amint erősödik hited, egyre nagyobb és hosszabbtávú célokat tűzhetsz magad elé, hiszen már 

tudod, hogy teljesül! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az Ikrek csillagkép 

 

Nap az Ikrekben: Május 21 – június 20-ig 

Az Ikrek uralkodó bolygója a Merkúr 

Az Ikrek uralkodó bolygója a Merkúr, az értelem, az intelligencia planétája. A Merkúr befolyása, hogy 

az Ikrek nagyon jól tudnak fogalmazni és gyakran választanak olyan foglalkozást, ami valamilyen 

módon kapcsolódik az íráshoz. 

Az Ikrek születési köve 

Az Ikrek jegy szülötteit fizikai és mentális szinten egyaránt szélsőséges aktivitás jellemzi. Születési 

köve az achát, erősíti azt az adottságát, hogy egyszerre több dolgot is képes csinálni. Az achát 

elősegíti, hogy odafigyeljen a részletekre, miközben szélesebb perspektívából is átlátja a helyzetet. Az 

achát sokszoros rétege felszínre hozza a rejtett információkat, az a tulajdonsága pedig, hogy 

megszünteti az idegfeszültséget, szintén felbecsülhetetlen értékűvé teszi. Az Ikrek kettős jegy, ami 

azt is jelenti, hogy a jegy szülöttei kettős természetűek. Az achát képes integrálni ezt a kettősséget. 

Az achát hosszútávon hatásos kő, de meglehetősen lassan dolgozik, ami az Ikreket türelmetlenné 

teheti. Másik születési köve a turmalin viszont gyorsabb változásokat eredményez. A turmalin 

hatékony e kettős jegy szülöttei számára, mivel egyensúlyt teremt a két agyfélteke működése között 

és egységesíti az Ikrekben élő kettős személyiséget. Eloszlatja a negatív energiákat, és arra sarkallja 

az Ikreket, hogy egyszerre csak egy dologra figyeljen, és ne csapongjanak a gondolatai. 

A barna turmalin különösen hasznos, mivel földelő tulajdonságával a gyakorlatias dolgokra irányítja a 

figyelmet. 

 

A kristályok és az Ikrek adottságai 

A Merkúri hatásnak köszönhetően a kommunikáció kétségtelenül az Ikrek erőssége. Képesek 

különböző forrásokból rengeteg információt összegyűjteni és leszűrni a lényeget, amit másoknak 

tovább ad. Képes intuitív módon összekapcsolni a tényeket, így születnek a feltevései is. A nagy 

izgatottság közepette túl hamar osztja meg másokkal a véleményét anélkül, hogy átgondolná a 

következményeket. A krizokolla ezért rendkívül hasznos az Ikreknek, mert megtanítja arra, hogy 

mikor érdemes inkább hallgatni.  

Az achát a felszínes beszélgetések helyett elmélyültebb kommunikációra ösztönöz. 

 

 

 



A kristályok és az Ikrek feladatai 

Az Ikrek jegyű szülöttek számára az egyik legnagyobb feladat az, hogy eldöntsék, mi is valójában az 

igazság. Hajlamosak arra, hogy vitatkozás közben anélkül változtassák meg nézőpontjukat, hogy ezt 

észrevennék. Az Ikrek szülöttek nagyon kreatív módon állnak az igazsághoz, különösen, ha kitalálnak 

egy kegyes hazugságot, az achát viszont segít abban, hogy őszinték tudjanak lenni. 

Az igazság köve az apofillit hozzájárul ahhoz, hogy le tudja küzdeni azt a hajlamát, hogy a 

kényelmetlen tényeket egyszerűen figyelmen kívül hagyja. 

A kalcedon arra ösztönzi, hogy nézzen szembe az igazsággal akkor is, ha ez neki esetleg kellemetlen. 

A kék topáz segít felismerni, hogy hol tért le az igaz útról, és abban is támogatja, hogy visszataláljon a 

valódi gyökerekhez.  

Az Ikrek életében a mentális oldal igen hangsúlyos, ezért jótékony hatású, ha szerpentin kristállyal 

meditál. Engedje, hogy a szerpentin összekapcsolja a fizikai világgal, közben pedig legyen nyitott a 

spirituális síkkal való kommunikációra is. 

  

A kristályok és az Ikrek érzelmei 

Az Ikrek szülöttjei szeretnek beszélni az érzelmekről, megélni azonban már nem annyira. 

Meglehetősen felületes érzelmeik vannak, a beszélgetés pedig jó eszköz arra, hogy elrejtsék a valódi 

érzéseiket. A howlit ösztönzi az érzelmek kifejezését, a variscit pedig segít abban, hogy olyannak 

mutassa magát, amilyen. 

 

A kristályok és az Ikrek gondolkodásmódja. 

Az Ikrek jegy szülöttje sokoldalú, nagyon aktív és gyors észjárású. Számára a mentális stressz 

elkerülése jelent nagy feladatot. Az akvamarin képes megnyugtatni az idegeket, és kiselejtezni a 

gondolatait azáltal, hogy megszűri a kívülről érkező információkat, világossá teszi a mentális 

folyamatokat. 

A kalcit minden változata javítja a megkülönböztető képességet, különösen abban mutat utat, hogy 

melyek a lényeges információk. Ez a kő kapcsolatot teremt az elme és az érzelmek között, fejlesztve 

ezzel az érzelmi intelligenciát. 

A zöld kalcit erőteljes mentális gyógyító és harmonizáló hatással rendelkezik. Képes stabilizálni az ide 

– oda csapongó gondolatokat és segít abban, hogy egyszerre csak egy valamire koncentráljon 

ahelyett, hogy számtalan számtalan gondolatra figyelne felületesen. 

A howlit szintén megnyugtatja az idegeket, érdemes meditáláshoz használni, jótékony hatású lehet 

alvásproblémák esetén is. Lehetővé teszi, hogy viselője még stresszhatás esetén is ésszerű érvekkel 

alátámasztott, higgadt kommunikációt folytasson.  

A krizantémkő ellensúlyozza a felületes gondolatokat és a szórakozottságot. Hasznos, ha az Ikrek jegy 

szülöttje egy krizantémkövet tart a dolgozó asztalán. 



 

A kristályok és az Ikrek lelki útja 

Az Ikrek lelki útja az, hogy egyértelműen és világosan meg tudja fogalmazni, hogy ki is valójában. A 

lelkének fel kell ismernie az Univerzum különféle szintjeit és azt, hogy nem csak fizikai és mentális 

szinten létezik a kommunikáció, hanem érzelmi és spirituális szinteken is. Az apofillit sokat segít ezen 

az úton, mert tudatos kapcsolatot teremt a fizikai és a spirituális világ között. 

A kriszpit ( Vénusz haja ) viselésével a legmagasabb rendű spirituális útmutatásban lehet része. 

 

Az Ikrek gyógyító kristályai. 

Az Ikrek jegy által uralt testrészek, szervek: váll, kulcscsont, mellkas, bordák, lapocka, karok, tüdő, 

immunrendszert irányító csecsemőmirigy  

Uralkodó bolygója, a Merkúr által uralt testrészek, szervek: idegrendszer, légzőszervek, 

mozgásszervek és a beszédközpont. 

Születési idejéből adódóan a betegségei lehetnek: Asztma, légcsőhurut, idegrendszeri 

rendellenességek, álmatlanság, nyugtalanság, szívritmuszavar, ingerlékenység, pánikbetegség, 

tüdőgyulladás, légzésproblémák, kulcscsont problémák, váll, kar, kézműködési problémák, 

mellhártyagyulladás, tuberkulózis, idegesség, álmatlanság. 

A hiddenit és a zöld kunzit gyógyító hatással van a csecsemőmirigyre és a tüdőre. Viselje ezt a követ 

medálként a szíve felett. Hatásos immunrendszer stimuláló a zöld turmalin is. 

Akkut fertőzés esetén helyezzen vérkövet (hematitot) a csecsemőmirigy közelébe.  

Hatásos gyógyír, ha a fent említett kövek bármelyikével forrásvízzel kristályvizet készít. Tegye a követ 

3 dl forrásvízbe, majd 2 – 3 órán át tartsa napos helyen. Fogyassza el a nap folyamán kis adagokban, 

lassan kortyolgatva.   

Az immunrendszer erősítésére tegyen ilyen kristályokat az ágya mellé éjszakára. 

Az apofillit jól gyógyítja a légzőszervi betegségeket, különösen pedig az asztmát. Gyorsan enyhíti az 

asztmás rohamot, ha egy apofillitet teszünk és rögzítünk a mellkason.  

A krizokolla is jótékony hatással van a légzőszervekre, elősegíti a vér oxigénellátását, javítja a tüdő 

állapotát, növelve a légző kapacitását. Ezt a követ érdemes éjszakára a párna alá tenni. 

Az Ikrek szülöttjei gyakran érzékenyek az időjárás változásra és a környezeti szennyeződésre, amelyek 

időszakos allergiát, vagy bőrproblémákat okozhatnak. A mohaachát akár ékszerben viselve, akár a 

testre helyezve enyhíti ezeket a problémákat. 

A sok gondolkodás miatt az Ikrek jegyűek gyakran szenvednek álmatlanságtól. A howlit lecsendesíti a 

gondolatokat, és leállítja a felesleges elmélkedést. 

 



Az Ikrek további kövei, amelyekkel a Hold jegynél és az Ascendensnél még foglalkozunk: 

Citrin: Az Ikrek jegy szülötte egyfolytában kutat és kérdez, mindenről tudni akar, de ez a kényszer 

lehet túláradó és felszínes is. A citrin segít a felelősségvállalásban, stabilizálja csapongó gondolatait 

és segít kifejezni a mélyebb érzelmeit.  

 

Hegyikristály:  

A sokoldalú Ikreket az osztatlan egység tapasztalatához vezeti a hegyikristály, hogy a teremtés 

sokféleségét az egység játékának tudja tekinteni, s másokkal is megoszthassa felismerését, a 

megismert valóság felett érzett örömét.  

Az Ikrek ritkán szokott lazítani és pihenni, ezért hajlamos az idegkimerültségre. A hegyikristály 

egyfajta akkumulátorként újult energiákkal tölti fel.  

A hegyikristályt hosszú időn át is folyamatosan viselheti!  

 

 

Tigrisszem: A tigrisszem jó hatással van az Ikrek mozgékony szellemére, ugyanakkor felhívja 

figyelmüket a tisztán intellektuális megértés határaira is. Ráébreszti őket arra, hogy a valódi 

teljességet Önmagukban megtalálhatják. A tigrisszem ösztönzi őket a magukba pillantásra és elősegíti 

a bőség és a védettség belső megtapasztalásának útjában álló struktúrák feloldását. 

Gránát: Az Ikrek érzelmi elkötelezettségtől mentesek, alapvetően a szabadságra törekednek. A 

gránát segít elkötelezni magát egy kapcsolatban, megteremtve azt az intimitást, amelyre szüksége 

van. A gránát visszafogja az érzelmi manipulációt és segít túllépni a múltban elszenvedett 

sérüléseken. A gránát segít kifejezésre juttatni érzelmeit és egy olyan társat találni aki intellektuális 

szinten is partnere lehet.  

 

Jáspis:  

A jáspis segít, hogy felismerje és felszabadítsa a mentális beidegződéseket és a rossz gondolkodást, 

amit sokszor összetéveszt az érzelmekkel.  

A jáspis segít abban is, hogy természetesként fogadja el a múltban elfogadhatatlannak tűnő 

érzelmeket.  

 

Borostyán:  

Az Ikrek jegyéhez a légzőszervek, kéz és az immunrendszert irányító csecsemőmirigy tartozik. A 

borostyán jótékony hatással van a légzőszervekre, elősegíti a vér oxigén ellátását, javítja a tüdő 

állapotát. Gyorsan enyhíti a köhögést még az asztmás rohamokra is jótékony hatással van. 

 

 

 

 

 



Az Ikrek meditációja 

Az Ikrek színei a zöld (Merkúri szín) és a sárga, ezért használj zöld, vagy sárga színű gyertyát a 

meditációhoz. 

Ha szereted, gyújthatsz levendula, rózsa, narancs, vagy szegfűszeg illatú füstölőt és kapcsolj be halkan 

egy meditációs zenét. 

- Helyezkedj el kényelmesen lótuszülésben vagy egy támla nélküli széken.  

 

- Kezedben tarts apofillitet, figyelj önmagadra és a kövedre. Megtisztításként fújd meg 

finoman a követ, majd tartsd a fejed fölé. 

 

- Hunyd le a szemed, tartsd kövedet a fejed felett és vizualizáld, amint egy piramis alakú fény 

árad ki belőle és körbeveszi az egész tested.  

 

- Kezeidet leengedheted, de képzeletedben tartsd magad körül a piramist.  

 

- Érezd, amint mennyei energiák áramlanak a fénypiramis köpenyben és feloldják 

aggodalmaidat, lecsendesítik a gondolataidat. Fürdőzz egy ideig ebben a gondtalanságban. 

 

- Ez az erőteljes energia felébreszti a kreatív képességeidet. Figyelj a belső hangodra! 

 

- Vizualizálj bármit, amit az elkövetkező időszakban szeretnél megélni. Kezdd a közeli jövőben 

és kisebb kívánsággal. Érezd magadban az örömöt és lásd magad abban a helyzetben, 

amikor elérted. Maradj ebben a boldogságban, amíg jól esik. 

A meditáció végén köszönd meg az élményt és tudatosítsd magadban, hogy a szobában vagy, és 

figyelmed fordítsd a külvilágra. 

Az apofillitet tedd olyan helyre, ahol gyakran láthatod, vagy hordd magadnál és gyakran érintsd meg. 

Kívánságod gyors teljesülése annak megértéséhez vezet majd, hogy bármit szeretnél elérni, mindent 

megtehetsz! Csak figyelj a belső hangodra és kételkedés nélkül kövesd azt!  

Amint erősödik hited, egyre nagyobb és hosszabbtávú célokat tűzhetsz magad elé, hiszen már 

tudod, hogy teljesül! 

 

 

 

 

 

 



A RÁK csillagkép  

Nap a Rákban Június 21 – július 22-ig 

A Rák uralkodó bolygója a Hold.  

A Hold a lélek szimbóluma. A lélek pedig az a részünk, aki a földre jött tapasztalni, és ezeket a  

tapasztalatokat érzelmi csomagokban képes csak tovább vinni. A lélek kizárólag érzelmek útján tud 

tapasztalni és ezek tehetik őt boldoggá, vagy boldogtalanná. Ennek megfelelően a Rák csillagjegy a 

legérzékenyebb a zodiákusban. 

A Rák születési köve 

A Rák születési köve a holdkő, amit az újrakezdés kövének tartanak. A holdkő szoros kapcsolatban áll   

a Holddal és az intuícióval. Mivel a Rák jegy uralkodó bolygója a Hold, ezért a Rák születésénel fogva 

alapvetően intuitív természet, a holdkő pedig támogatja abban, hogy a megérzéseit a gyakorlatban is 

tudja alkalmazni.  

Medálként viselve nemcsak fokozza az okkult képességeket, hanem az elfogadásukban is segít. 

Fülbevalóként viselve, vagy a homlokra helyezve a holdkő segíti a látnoki, aura látói képességek 

kifejlesztését. 

A holdkő álmodozásra ösztönöz, és hatására a tudattalan tartalmak tudatossá válnak. Arra azonban 

érdemes odafigyelni, hogy ne tápláljunk hamis illuziókat az ábrándozás során. 

Telihold idején különösen erőteljes a holdkő hatása, ezért ilyen időszakban csak akkor viseljük, ha 

meditáláshoz és a befelé figyeléshez alkalmas helyen vagyunk, illetve ha állítólagos meddőség miatt 

fogantatásra várunk. 

A Nap a Rák jegyében különösen érzékennyé teszi a szülötteket és hajlamosítja a gyakori 

hangulatváltozásra, a holdkő viszont kiegyensúlyozott érzelmi életet ad. Ez a kő emlékeztet arra, 

hogy minden dolog egy hatalmas, örökké változó egésznek a része, segít megérteni az érzelmeit és 

enyhíteni a sebezhetősége miatti félelmét. A holdkő viselésével könnyebben ráhangolódhat a testi 

folyamatait és a hangulatát irányító egyedi bioritmusára. 

 

A kristályok és a Rák adottságai 

Az együttérző Rák szülöttek nagyszerűen értenek a gondoskodáshoz. A kalcedon az egyik (a másikról 

később) legfontosabb védelmező kövük, ami előmozdítja a testvériséget és összetartja a csoportokat. 

Ha magánál tartja ezt a követ, akkor nem kell félnie a kimerültségtől. A kalcedon azt is megtanítja, 

hogyan kell másokkal valóban törődni. Lehetővé teszi, hogy a szükséges mértékig segítsen, azután 

pedig  arra ösztönözze a másik embert, hogy a saját lábán is megálljon. 

A Rák jegy szülöttei meglehetősen ambiciózusak, bár ezt jól tudják leplezni. A rubin szenvedélyes 

energiái arra sarkallják, hogy felismerje az ambícióit, és feltárja rejtett adottságait. 

 



A kristályok és a Rák feladatai 

Mivel nagyra értékeli a megszokott dolgokat és nehezen szánja rá magát a változtatásra, ezért 

elképzelhető, hogy az élete „mozdulatlanná” válik egy idő után. A holdkő segít rátalálni a nem 

nyilvánvaló lehetőségekre és a „véletlen” egybeesésekre.  

Az élete egyik legnagyobb feladata az, hogy megtanuljon múltbeli embereket, dolgokat elengedni, 

amelyben a kalcedon támogatja. A kalcedon segít szembenézni a tényekkel és feldolgozni a 

kellemetlen múltbeli eseményeket. 

A rózsaszín turmalin szintén a múlt túllépését támogatja és megelőzi az érzelmi túlterheltséget. 

A tűzachát használatával hatékonyan építheti fel belső biztonságérzetét, amely az érzelmi 

sebezhetőségének lehet az ellenszere. A túlzott érzelmi kötelékek feloldása (később, a Rákban álló 

Holdnál ismertetett szertartás segítségével) kifejezetten hasznos lehet a Ráknak, mivel hajlamos arra, 

hogy kötődésével túlzottan elárassza és ezzel elriassza szeretteit. 

 

A kristályok és a Rák érzelmei  

A Rák a legérzelmesebb zodiákus jegy, a holdkő pedig az eddig felsoroltakon kívül éppen az érzelmi 

stabilitást mozdítja elő. Ez a kő megelőzi a túlzott érzelmi reakciókat és fejleszti az érzelmi 

intelligenciát. A napfonatra helyezve segít túllépni azokon az érzelmi mintákon, amelyek már nem 

szolgálják a fejlődését, ezen kívül enyhíti az érzelmi fájdalmakat is. 

A rodokrozit adottságai közé tartozik, hogy képes begyógyítani a múlt fájó sebeit. Ha a dolgok nem a 

számításai szerint alakulnak, akkor a rodokrozit segít megbocsátani, felejteni és visszavenni azokat az 

érzelmeket, amelyeket csupán kivetítettünk a partnerünkre. 

Az érzelmektől fűtött Rák számára ez a kő komoly segítség ahhoz, hogy emocionális egyensúlyát még 

egy csalódás esetén is visszaszerezze, illetve újra megtalálja. A rodokrozit arra tanítja a Rákot, hogy 

elvárások nélkül ajándékozzon meg másokat érzelmeivel és érzelmi gazdagságát egy életen át 

megőrizze. 

A krizopráz a túlzott függést szünteti meg, amelyre egyébként a Rák jegy szülöttei hajlamosak. A 

függetlenséget támogatja, de nem az összetartozás rovására. 

Ha a Rák úgy érzi, hogy képtelen elvágni valaki iránti kötődését a múltból, akkor az aventurin és a 

petalit segíthet ebben. 

A berill az aggodalmaskodásról segít leszokni.  

Az otthon szintén nagyon fontos a Rákoknak, hiszen ez adja meg a biztonság – és a stabilitásérzetét. 

Ha biztonságot nyújtó otthoni környezetbe térhet haza, akkor képes szembenézni a külvilág 

kihívásaival, enélkül viszont érzelmileg kiszolgáltatottá válik. 

A krizokolla nagyon illik a Rákhoz, mivel átalakítja a negatív rezgéseket az otthonában, és segít 

higgadtan elfogadni a környezeti változásokat. A krizokolla képes a környezeti szélsőséges 

érzékenységet is enyhíteni, és nagyobb magabiztosságot kölcsönöz a viselőjének. 



 

 

A kristályok és a Rák gondolkodásmódja 

A Rák jegy szülöttei soha nem a legnyilvánvalóbb módon közelítik meg a dolgokat, hanem 

meglehetősen körülményes a gondolkodásmódjuk. Ettől függetlenül azonban képesek meglátni a 

lényeget. A rubin felélénkíti a gondolkodást és növeli a koncentrálóképességet. 

Az akvamarin segít meglátni a fontos részleteket.  

A Rák hajlamos arra, hogy átvegye mások gondolatait és érzelmeit, amelyek aztán összekeverednek a 

sajátjaival. Az opál segít különbséget tenni ezek között és megtanítja arra, hogy azt kapjuk vissza 

másoktól, amit mi adunk. Ez az érzékeny kő segít ráhangolódni a tudatalatti tartalmakra, a 

magasabbrendű tudatosságra, és hozzájárul mindkettő tudatosításához. 

A kristályok és a Rák lelki útja 

A Rák lelki útjának a végcélja az, hogy megtanuljon elfogultság nélkül, higgadtan gondoskodni. A 

jáspis, mint a második legnagyobb védelmező kövük, emlékezteti az embereket arra, hogy 

odafigyeljenek egymásra. Ez a kő táplálja és támogatja a lelket stresszes időszakban, emellett békét 

és az egység érzését adja. 

A Rák gyógyító kristályai. 

A Rák jegy által uralt testrészek: gyomor, mell, nyálkahártyák, petefészek, anyaméh,  

Uralkodó bolygója, a Hold által uralt testrészek: mellkas, alsó bordák, hasnyálmirigy, általában a 

folyadékháztartás 

Születési idejéből adódóan a betegségei lehetnek:  gyomorégés, reflux, vékonybél – és 

hasnyálmirigy gyulladás, ételallergia, gyomor – és nyombélfekély, Chron betegség, menstruációs 

görcsök, elhízás, mellkasi rendellenességek, (pl.mellrák) valamint emésztési panaszok is felléphetnek. 

A fenti betegségek olyan érzelmek hatására alakulnak ki, mint például az aggódás. A születési köve a 

holdkő, kitűnően enyhíti az ilyen jellegű pszichoszomatikus panaszokat is. Érdemes holdkövet viselnie 

olyan helyzetekben, amelyekben érzelmileg nyugodtnak kell maradnia. 

A rodonit hatékonyan gyógyítja a gyomorfekélyt, ha kristályvíz formájában fogyasztjuk naponta 3x 2 

dl-t, lassan elkortyolgatva a nap folyamán. Ez a kristályvíz különösen jótékony lehet a Rákoknak 

sokkhatás, vagy trauma esetén is. 

A holdkő szintén hatásosan gyógyítja a női nemi szervek betegségeit is, emellett stabilizálja a 

testnedvek egyensúlyát, különösen a nyirokrendszert. Alhasra téve segíthet vizelet visszatartási 

problémák és menstruációs görcsök esetén is. Termékenység előidéző hatása is van. Szoptatási 

nehézségek esetén javasolt holdkövet vagy rózsaszín kalcedont helyezni a mellre naponta 15 percre, 

ez serkenti a tejelválasztást és megszünteti a mell gyulladását is. 

 



A RÁK további kövei: 

Amazonit, ami harmonizálja a Rák szülöttek érzelmi életét és oltalmazza ezt a hangulati rezdülésekre 

oly érzékeny jegyet a belső egyensúlyát megzavaró, vagy életenergiáját gyengítő befolyásoktól.  

 

Karneol a múlt elengedésében, az új pillanatokra való nyitottságban, és az életben bizalommal 

történő mozgásban segíti a Rákot. Érzelmeinek tartósságot ad a karneol, de nem kötelezi el 

túlságosan. Ösztönzi belső észrevételeinek és érzelmeinek kreatív kifejezését is. 

 

A Rák meditációja 

A Rák színei a halvány, pasztellszínek, vízszínek és a fehér, ezért gyújts egy fehér színű gyertyát a 

meditációhoz. 

Ha szereted, gyújthatsz valamilyen lágy, enyhe illatú füstölőt és kapcsolj be halkan egy meditációs 

zenét. 

- Tisztíts meg folyó víz alatt egy kalcit marokkövet. 

 

- Helyezkedj el kényelmesen lótuszülésben vagy egy támla nélküli széken.  

 

- Kezedben a kalcittal figyelj önmagadra és a kövedre. 

 

- Hunyd le a szemed, tartsd kövedet a napfonat csakrádhoz és vizualizáld, amint egy 

energiabuborék sugárzik ki a kalcitból és szépen, lassan, gyengéden körbeveszi egész 

testedet. 

 

- Érezd, ahogy ez az energia biztonságos védőpajzsként ölel át, és engedd, hogy a kő magába 

szívja minden negatív és túlhaladott érzelmeidet. Érezd, ahogy lecsendesül. Kitörölte minden 

aggódásodat és a helyét tiszta, feltétel nélküli szeretet járja át. Fürdőzz ebben a szeretetben 

egy ideig. 

 

- A védőpajzs erőteljes energiái felébresztik a kreatív képességeidet és alkotó erődet. Figyelj a 

belső hangodra! 

 

- Vizualizálj bármit, amit az elkövetkező időszakban szeretnél megélni. Kezdd a közeli jövőben 

és kisebb kívánsággal. Érezd magadban az örömöt és lásd magad abban a helyzetben, amikor 

elérted. Maradj ebben a boldogságban, amíg jól esik. 

A meditáció végén köszönd meg az élményt és tudatosítsd magadban, hogy a szobában vagy, és 

figyelmed fordítsd a külvilágra. 

Kívánságod gyors teljesülése annak megértéséhez vezet majd, hogy bármit szeretnél elérni, mindent 

megtehetsz! Csak figyelj a belső hangodra és kételkedés nélkül kövesd azt! Amint erősödik hited, 

egyre nagyobb és hosszabbtávú célokat tűzhetsz magad elé, hiszen már tudod, hogy teljesül! 



 

Az első rész befejezéseként 

Megismerkedhettél azokkal az alapelvekkel, amire épült a Kristály – Asztrológia, valamint 4 Nap - 

jegy szülöttjének jellemzőivel és az őket segítő kristályokkal.  

Következő alkalommal egy izgalmas csillagképpel kezdünk, az Oroszlánnal, azaz amikor a Nap az 

Oroszlánban jár és ráadásul az Oroszlán uralkodó bolygója is a Nap, tehát duplán hatással van rá. Ha 

van ilyen szülött a családodban, - esetleg éppen Te? – tudd, hogy az Oroszlánok lelkük legmélyén 

igazán különlegesek!  

 

 

 


