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Az Oroszlán csillagkép  

Nap az Oroszlánban Július 23 – Augusztus 22 

 

Az Oroszlán uralkodó bolygója a Nap. A tudatos Ént (EGO) jelöli, az apát, a férfiak horoszkópjában 

saját megjelenésüket (férfiasságukat), női horoszkópban a férjet. Mutatja az életerőt, a hatalmat, a 

kreatív önkifejezést, a szellemi frissességet, a belső én kisugárzását, a vezetői hajlamokat, a 

felettesekhez való viszonyt. 

 

Az Oroszlán születési köve 

Az Oroszlán jegyhez többféle követ is rendelnek, a hagyomány szerint azonban ennek sárga kőnek 

kell lennie, ami visszatükrözi a jegy uralkodójának, a Napnak a fényét. A ritka és gyönyörű 

macskaszem (berill) nagyon illik a jegy szülöttjeihez, de a szép csíkos tigrisszem is kitűnő választás. 

A tigrisszem ötvözi a Föld energiáját a Nap energiájával, ezáltal földelt, de magas szintű rezgést hoz 

létre. A tigrisszem különösen összhangban van az Oroszlán vidám természetével, erőteljes védelmező 

hatású és elősegíti, hogy erőteljes akaratát konstruktív módon nyilvánítsa meg. Segít különbséget 

tenni aközött amire valóban szüksége van és amire csupán vágyik, ezen kívül támogatja a lelki 

egységérzetet. A tigrisszem felszínre hozza a rejtett adottságokat és a leblokkolt kreatív 

képességeket. 

Ezekhez a kövekhez hasonlóan az Oroszlán is jóindulatot sugároz magából, amíg valaki meg nem sérti 

a méltóságát. A macskaszem segít megőrizni a nyugalmát azáltal, hogy fokozza a magabiztosságát és 

a jókedvét. A legnagyobb hatás elérése érdekében a macskaszemet (vagy tigrisszemet) viselje a jobb 

oldalán.  

 

A kristályok és az Oroszlán adottságai 
 
Az Oroszlán jegy szülöttei általában energikusak és életerősek, ahhoz viszont némi ösztönzésre van 
szükségük, hogy új irányba induljanak el az életben. A korlátok legyőzésére ösztönző aranysárga 
topáz viselésével elnyerheti az elismerést, amelyre vágyik. Ez a kő a kreatív adottságokat is fejleszti, 
vibráló energiái pedig nagylelkűségre és jószívűségre ösztönzik. A topáz segít felismerni a saját lelki 
gazdagságunkat, és hozzájutni a szükséges támogatáshoz. 
 
Az Oroszlán született előadóművészként az Élet színpadán a főszerepre vágyik, ezért is illik hozzá az 
aranytopáz. Viselőjének karizmatikus, magabiztos személyiséget kölcsönöz, és lehetővé teszi, hogy 
hencegés nélkül büszke legyen az elért eredményeire. 
 
 

 
 



A kristályok és az Oroszlán feladatai 
 
A tigrisszem segít abban, hogy bölcsen használja fel az erejét, és megtanítja felismerni és céljai 
eléréséhez alkalmazni a belső erőforrásokat. Az Oroszlán jegy szülötteinek nem a mások feletti 
uralkodásra kell használni az erejüket, hanem saját maguk megerősítésére, amelyre a tigrisszem is 
ösztönöz.  
 
A tigrisszem egy másik feladatot is segít megoldani, mégpedig azt, hogy legyőzze a túlzott 
büszkeségét. Az Oroszlán jegy szülöttei nem engedik meg maguknak, hogy hibázzanak. Alázatossá 
teheti, ha a tigrisszemet együtt viseli a kunzittal, a topáz pedig a sértett büszkeség leküzdésére 
sarkall, és segít visszanyerni játékos, vidám természetét.  
 
A hiddenit viselésével jobban tudja kezelni az energiáit. 
 
 
 

A kristályok és az Oroszlán érzelmei. 
 
Az Oroszlán szülöttje intenzív érzelmekkel rendelkezik, különösen a szexualitással és a szerelemmel 
kapcsolatban. Nem könnyű elrejtenie az érzelmeit, viszont annál könnyedébben juttatja őket 
kifejezésre. Büszke természete miatt hajlamos ragaszkodni érzelmi fájdalmaihoz és a szerzett 
sebeivel méltóságteljesen elvonulni.  
 
Ilyen esetben a rodokrozit és a rózsakvarc hatékony gyógyítók lehetnek. Tegye a köveket a szíve fölé, 
és engedje, hogy magukba szívják, átalakítsák a fájdalmát, közben pedig meglágyítsák a sérelmet 
okozó személy iránti érzéseit.  
 
Ha életében leblokkolódik az érzékiség, vagy eltűnik belőle a szenvedély, akkor a rodokrozit 
ösztönözheti spontán érzelmei kifejezésre juttatására. Ez a kő különösen hasznos mindenféle érzelmi 
vagy szexuális negatív élmény gyógyításában, és jótékony hatású lehet, ha elnyom valamit magában, 
amellyel nem akar szembesülni. A rodokrozit támogatást nyújt olyan esetben, ha elfogadhatatlannak 
látszó dologgal kell szembenéznie. 
 
A rózsakvarc az Oroszlán jegy szülöttének legfontosabb érzelmi segítő köve! Az Oroszlán jegy szülötte 
intenzív érzelmekkel rendelkezik, különösen a szerelemmel és szexualitással kapcsolatban. Nem 
könnyű elrejtenie érzelmeit, viszont annál könnyedébben juttatja őket kifejezésre.  
Büszke természete miatt hajlamos ragaszkodni érzelmi fájdalmaihoz és a szerzett sebeivel 
méltóságteljesen elvonulni. A rózsakvarc hatékony segítség, magába szívja és átalakítja fájdalmát 
miközben meglágyítja a sérelmet okozó személy iránti érzéseit. 
 
 
Az Oroszlán jegy szoros kapcsolatban áll a szívvel, a vibráló rubin pedig nagyszerűen képes megnyitni 
a szívet, bár van, aki túlságosan stimulálónak tartja ezt a követ. A rubin arra ösztönöz, hogy viselője 
kövesse a szíve útját, ugyanakkor védelmező kő is. Az Oroszlán szülött élénk természetével 
bevonzhat olyan embereket az életébe, akik elszívják az energiáját, a rubin viszont megelőzheti ezt. 
 
A rubin a vezetői készségeket is támogatja, amely az oroszlán egyik természetes adottsága. Ha úgy 
érzi, hogy a szerelmi élete eseménytelenné vált – amit ez az érzéki jegy nagyon nehezen visel – akkor 
viseljen rubint, ami életet visz a jelenlegi kapcsolatába, vagy új szerelmet vonz az életébe. 
 
 



 
 
A kristályok és az Oroszlán gondolkodásmódja 
 
Az Oroszlán jegy szülöttei világosan gondolkodnak és hajlamosak olykor a dogmatizmusra. A gránát 
lehetővé teszi, hogy megszabaduljon az idejétmúlt eszméktől. A gránát felélénkíti 
gondolkodásmódját és segíti felismerni a másokra gyakorolt hatását. 
 
Az Oroszlán elvárja, hogy mások kövessék, a dinnyeturmalin pedig nyitottá teheti mások véleménye 
iránt.  
 
A kunzit segít feldolgozni és elfogadni az építő jellegű kritikát. 
 
A tigrisszem különösen a büszkeségből fakadó lelki konfliktusok feloldásához járul hozzá, és egyaránt 
segít meglátni a szélesebb perspektívát és az apró részleteket is. 
 
A topáz felélénkíti az Oroszlán gondolkodásmódját és segít felismerni a másokra gyakorolt hatását. 
 
 
 

A kristályok és az Oroszlán lelki útja 
 
Az Oroszlán jegyűek lelki feladata az, hogy megtartsák és kifejezésre juttassák az erejüket, de mindezt 
alázattal és jószívűen tegyék. A morganit szeretetteljes energiája gyengéden nyitja meg a szívet a 
feltétel nélküli szeretet irányába, és felold minden egoizmust, ami akadályozhatja a lelki fejlődésben. 
 
A rodokrozit az önzetlen szeretetet jelképezi, és örömtelivé varázsolja a hétköznapokat. Ez a kő 
megmutatja, hogy az erő nem belőlünk fakad, hanem átáramlik rajtunk, ezért tulajdonképpen mi 
nem birtokolhatjuk. Ennek a tudásnak a hatására nyitottabbá és energikusabbá válhatunk. 
 
 
 

Az Oroszlán gyógyító kristályai. 

Az Oroszlán jegy által ural testrészek: szív, hát, gerincoszlop, mellkas, szemek, vérkeringés, alkar, 

csukló 

Uralkodó bolygója, a Nap által uralt testrészek: szívtájék és a szív, szemek, hátgerinc, nagyagy. 

Születési idejéből adódóan a betegségei lehetnek: szívbillentyűzavar, szív – és vérkeringési 

problémák, infarktus, gerinc betegségek 

Élettani szempontból az Oroszlán jegy elsősorban a szívvel, vérkeringéssel és a hát alsó részével áll 

kapcsolatban. A szexuális életével kapcsolatos problémák nagy valószínűséggel hátfájásban 

nyilvánulnak meg.  

A rubin segít levezetni a libidót, a karneol pedig enyhíti a hátizom görcsös összehúzódását. 

A vérkő (hematit) mindenféle vérrel kapcsolatos problémát enyhít, kitűnő hatású keringési 

rendellenességek esetén. 



A rodokrozit a szív hatékony gyógyítója. 

Mivel az Oroszlán jegy szülöttjei hajlamosak keményen dolgozni, az aranytopáz nagyszerű segítség 

lehet számukra, mert megelőzi a kimerültséget és új energiákkal tölt fel. Ezt a követ hosszabb 

időszakon keresztül is viselheti, főleg, ha nagyobb lélegzetű munkába kell belevetnie magát. 

Az Oroszlán további kövei: 

Citrin: Az Oroszlán születésekor vidámságot, magabiztosságot és személyes vonzerőt kapott 

csillagjegyétől. Ezeket a minőségeket még hangsúlyosabbá teszi a citrin. A citrin egy energikus kő, ami 

támogatja melegszívű nagylelkűségét és bevonz mindenféle jót az életébe.  

A citrin kő az Oroszlánt kreativitása fejlesztésére bátorítja és sikeressé, szerencséssé teszi. A citrin 

segít abban, hogy kevésbé legyen érzékeny a kritikára és megtanítja nevetni önmagán és csalódásain. 

Ez a kő a jóindulatú énjét erősíti.  

 

Hegyikristály: Az Oroszlánnak abban segít a hegyikristály, hogy túlnőjön individuális énjének 

határain, megtisztítja szándékait, hogy Napként sugározzon fényt és meleget minden élőre egyaránt.  

 

A hegyikristály a legszélesebb sprektumú gyógyhatást nyújtó drágakövek közé tartozik. A 

szervezetben mindenhol oldja az energia szabad áramlását megakadályozó elzáródásokat és 

blokádokat. A hegyikristály harmonizálja, tisztítja és óvja auránkat. Különösen jó hatással van az 

érzékszervekre, az egyensúlyzavarra és a szédülésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az Oroszlán kristálymeditációja 

Készíts magad elé és gyújts meg egy arany 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 vörös gránáttal figyelj önmagadra és a kövedre, majd tisztítsd meg kövedet úgy, 

hogy néhányszor áthúzod a gyertyafény felett.  

 

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

ami finoman és lágyan simogatóan körbeveszi egész testedet. 

 

- Ez a szent láng egy védőpajzsot alkot körülötted, miközben életerővel tölt fel, miközben lelki 

nyugalmat ad. 

 

- A védőpajzs hatalmas energiái felébresztik 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. 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. Tedd a vörös gránátot olyan helyre, ahol gyakran láthatod, 

megérintheted. 

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 Szűz csillagkép  

Nap a Szűzben Augusztus 23 – Szeptember 22 

 

A Szűz uralkodó bolygója a Merkúr, így e jegy szülöttei kiváló szellemi képességekkel és gyakorlati 

érzékkel rendelkeznek. A Szűz hűvös, reális, ő a józan ész embere. 

 

A Szűz születési köve 

A Szűz jegy szülöttei nagyra értékelik a becsületességet és az erkölcsösséget, születési kövük, a 

szardonix pedig éppen ezekre a minőségekre rezonál.  

A szardonix támogatja a Szűz jegy szülöttjét abban, hogy megtalálja a létezés értelmét, és segít 

feldolgozni az információkat. Fokozza az akaraterejét és növeli az önuralmát. A Szűz szeret a dolgok 

mélyére látni, a szardonix pedig éppen ebben támogatja. Ahhoz is hozzásegíti, hogy stabil 

párkapcsolatot és igaz barátokat találjon. 

A másik születési köve a könnyedébb és élénkebb rezgésű olivin, ami a gyors felfogást támogatja, és 

a már kinőtt szokások elhagyására ösztönzi. Ez a kő segít abban is, hogy elnézőbb legyen önmagával 

szemben, ami alapvetően fontos ahhoz, hogy legyőzze túlzott önkritikáját. Az olivin megszabadítja a 

negatív mintáktól, és a szükséges lelki feladatok elvégzése után gyorsan átsegíti a fejlődés újabb 

szintjére. Közben arra bátorítja, hogy támogatást kérjen a magasabb szférákból.  

 

A kristályok és a Szűz adottságai 

A Szűz jegy szülöttje hatalmas kapacitással rendelkezik, ha mások szolgálatáról van szó, ami olykor azt 

is jelenti, hogy a saját vágyait és törekvéseit kevésbé veszi figyelembe. A kék topáz segít 

összeegyeztetni ezt a két dolgot, és arra ösztönzi, hogy a saját valódi céljai szerint élhessen. Ez a kő 

kimenti Őt az önkéntes rabszolgaság csapdájából, és megtanítja arra, hogy az igazi szolgálat szívből 

jön, miközben nem gondol az eredményeire és az elismerésre. A kék topáz abban is segít, hogy 

mások ne élhessenek vissza a jóindulatával. Ez a kő ráhangolja az Isteni igazságra és bölcsességre, és 

bevonzza életébe az angyalok támogatását. 

A Szűz józan itélőképessége és racionalitása jó szervezőképességével együtt lehetővé teszi, hogy  a 

lehető leggyakorlatiasabban tervezzen és a leghatékonyabban tevékenykedjen. Valószínűleg gyakran 

találja magát a támogató szerepében. A narancsszínű kalcit segít összehangolni a szerepeit az 

adottságaival.  

A Szűz jegyű szülöttek általában jó kézügyességgel rendelkeznek. A celesztit szoros kapcsolatban áll a 

művészetekkel és a Merkúr bolygóval. Ez a kő segít felülemelkedni a földi dolgokon, és rátalálni az 

ösztönös kreatív képességeinkre. 

A mohaachát kitűnően illik azokhoz, akik a mezőgazdaságban vagy kertészetben dolgoznak.  



Mivel a Szűz jegy szülötteinek rendkívül fontos az egészség, ezért gyakran választanak valamilyen 

gyógyító foglalkozást. A kristályok olyan holisztikus gyógyhatású szerek, amelyek támogatják ezt a 

képességet. A fluorit segítségével könnyebben megérthetjük az érzelmeknek és a gondolatoknak a 

testre gyakorolt hatását. 

 

A kristályok és a Szűz feladatai 

A Szűz jegy szülöttje állandóan a tökéletességre törekszik, és hihetetlenül magasra teszi a mércét 

saját maga és mások számára is. Az egyik legnagyobb feladata az, hogy elérhető célokat tűzzön ki 

magának. A vörös turmalin enyhíti a túlzott kritikusságát. 

A maximalizmussal az a baj, hogy nem engedi meg, hogy hibát kövessen el, viszont az olivin segít 

abban, hogy be tudja vallani, el tudja ismerni és tovább tudjon lépni, ha hibázott. 

 

A kristályok és a Szűz érzelmei 

A Szűz meglehetősen prózai módon viszonyul az érzelmekhez. Mivel a Napja az intellektuális Szűz 

jegyben áll, ezért szívesen beszélget az érzelmeiről, előszeretettel boncolgatja ezt a témát, viszont 

kevésbé szívesen éli meg a mély érzelmeket. Az achát minden fajtája segít kapcsolatba lépni az 

érzelmeivel, és képessé teszi arra, hogy a szívből jövő érzéseit kifejezésre juttassa.  

A Szűz jegyre jellemző önkritikus szemléletmód alacsony önbecsülést, és mély érzelmi feszültségeket 

okozhat, az achát azonban segít tudatosítani a pozitív tulajdonságait, ezáltal emelni önbecsülését. Az 

achát abban is segít, hogy elfogadja Önmagát olyannak, amilyen. 

Ez az állatövi jegy híres a szemérmességéről, ugyanakkor mint Föld jegy, van valami érzékiség a 

természetében. A vanadinit segít mélyebb kapcsolatot kialakítani a testével. Ez a kő a létezés 

legmagasabbrendű szintjének tökéletességét helyezi a testébe, amely során a szexualitás isteni 

természetünk kifejezőjévé válik. 

 

A kristályok és a Szűz gondolkodásmódja 

A Szűz jegy szülöttének kiváló mentális képességei vannak, logikusan, kategorizálva gondolkodik. Ezt 

a minőséget erősíti a szardonix is, miközben tökéletesíti a felfogóképességet, és segít megérteni és 

továbbadni az információkat.  

A Szűz jegyűek szeretik kielemezni a dolgokat és kitűnő a megkülönböztető képességük. Ugyanakkor 

előfordul, hogy annyira a részletekre koncentrálnak, hogy közben nem látják szélesebb 

perspektívából az életet. A sárga zafír nagyszerű segítség számukra a látótér kiszélesítésére, a nebula 

kő pedig egyszerre mutat rá a legkisebb részletre és a végtelenségre. 

Gondolkodásmódja olykor túlzottan gyakorlatias és merev, ezért különösen jó hatású neki a szugilit, 

ami az intuícióját erősíti. 



 

A kristályok és a Szűz lelki útja 

A Szűz jegyűek a mások iránti önzetlen szolgálat útján haladnak, amelynek megvalósítását a 

levendulaszínű smithsonit segítheti. Ez a kő az örömteli lelki szolgálatra ösztönöz, és minden olyan 

ember számára hasznos, aki szolgálattal foglalkozik, mert erősíti a közös célokat és elősegíti az 

együttműködést a munkában. Ennek a kőnek az úgynevezett „ híd „ megjelenési formája az, amikor 

egy kisebb kristály kinő egy nagyobból.  A híd, ahogy a neve is sugallja, áthidalja a szakadékokat, és 

összehozza az embereket. A smithsonit összekapcsolja a külső és a belső szinteket és a földi világot 

közelebb hozza a lelki céljaihoz.  

A magnezit olyan kristály, ami kívülről rendkívül hasonlít egy emberi agyhoz. Segít magabiztosnak és 

higgadtnak maradni minden helyzetben. 

 

A Szűz gyógyító kristályai 

A Szűz jegy által uralt testrészek: vékonybél, patkóbél, hasnyálmirigy, epe, máj, lép, csukló, kézfej, 

ujjak, emésztőszervek, idegek, és a vérkeringés 

Uralkodó bolygója, a Merkúr által uralt testrészek: légzőszervek, idegrendszer (de a vegetatív 

idegrendszer Uránusz), mozgásszervek, nyelv, beszédközpont az agyban. 

Születési idejéből adódóan a betegségei lehetnek: Zavarok a táplálékfelvételben és lebontásban, 

hasmenés, enzimhiány 

A Szűz jegyűek tisztában vannak a pszichoszomatikus betegségek kialakulásának folyamatával, vagyis  

a gondolatok és az érzelmek testre gyakorolt hatásával. A szugilit még inkább elősegíti ezt a 

megértést és segít a probléma gyökeréig hatolni, a mohaachát pedig az időjárással és a környezeti 

szennyeződéssel szembeni érzékenységet enyhíti, ami egyébként szénanáthát is okozhat.  

A Szűz jegy szoros kapcsolatban áll az emésztőrendszerrel, a léppel és az idegrendszerrel, ezért a 

feszültségeket vagy a stresszt rögtön megsínyli a bélrendszere. Ez a probléma azzal enyhíthető, ha 

borostyánt helyez a hasára, vagy stresszes helyzetben egy kis darab borostyán van a kezében. 

A dendrites achát az idegrendszerre emlékeztető kifinomult indáival hatékonyan nyugtatja és 

regenerálja az idegeket és segít legyőzni az idegfeszültséget. 

A Szűz további kövei: 

Ametiszt: A Szűz csillagjegy szülötteinek az ametiszt erősíti az önzetlen szolgálatra való képességeit.  

Az ametiszt elmélyíti az élet sokrétű, részletekben gazdag megjelenési formáinak megbecsülését és 

segíti őket, hogy az egyetlen, mindent magában foglaló erő működését felismerjék.  

 

Citrin: A könnyed és élénk rezgésű citrin támogatja a gyors felfogást és a már kinőtt szokások 

elhagyására ösztönzi. A citrin segít abban is, hogy elnézőbb legyen önmagával szemben, 

megszabadítja a negatív kritikáktól.  

A Szűz csillagjegyű emberek veleszületett józan ítélőképessége és jó szervezőképességével együtt a 



citrin segít abban, hogy gyakorlatiasabban tervezzen és hatékonyabban haladjon a kitűzött célja felé.  

 

Ha citrin marokkövet hord magánál, segítségével útját mindig szerencse kiséri.  

 

Karneol:A Szűz szülött elemző hajlamát a karneol földies vitalitással segíti és a védettség és biztonság 

védelmét nyújtja az életében. Amikor gondolkodása túl merevvé válna, újra élénkséggel tölti fel őt.  

A karneol segíti a kötelességtudó Szüzet, hogy napi feladatát szeretettel és örömmel végezze.  

 

Jáspis: A jáspis támogatja a Szüzek önelemző képességét és segíti őket abban, hogy a felismeréseket 

önkritika nélkül elfogadják.  

Erősíti bennük azt a hajlamot, hogy erőiket egy dolog szolgálatába állítsák, ugyanakkor maguk is 

kiteljesedjenek. A jáspis elégedettséget és sikert biztosít számukra.  

 

Tigrisszem: A Szüzeket a tigrisszem kivezeti megrekedt gondolkodási struktúrájukból.  

Élesíti értelmüket, ugyanakkor átsegíti őket a racionális gondolkodás határain. A tigrisszem 

segítségével a Szüzek felismerhetik, hogy a külső biztonság iránti túlzott vágy akadályozza 

fejlődésüket, ezért a biztonságot és bizalmat elsősorban önmagukban kell keresniük. 

 

Lazurit: A Szűz csillagjegyűek tisztában vannak a pszichoszomatikus betegségek kialakulásának 

folyamatával, vagyis a gondolatok és érzelmek testre gyakorolt hatásával. A lazurit segít a probléma 

gyökeréig hatolni, ezen kívül az időjárással és a környezeti szennyeződéssel szembeni érzékenységét 

is enyhíti.  

A Szüzek életének egyébként is fontos kiegészítője a lazurit!  

Támogatja Őket abban, hogy a részletekből kiindulva pillantásukat a nagyobb összefüggésekre 

irányítsák. Segíti intuíciójukat, és hogy magukba tekintsenek, illetve hogy felismerjék az Univerzum 

törvényszerűségét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Szűz kristálymeditációja 

Készíts magad elé és gyújts meg egy homokszínű vagy finom zöld színű gyertyát. 

Ha szereted, gyújthatsz fahéj, szegfűszeg vagy más fűszeres illatú füstölőt és kapcsolj be halkan egy 

meditációs zenét. 

- Helyezkedj el kényelmesen lótuszülésben, esetleg egy támla nélküli széken.  

 

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

hogy néhányszor a földhöz érinted.  

 

- Hunyd le a szemed, tartsd öledben a kristályt és vizualizáld, hogy a kövedet egy láthatatlan 

fonal összeköti a Föld legmélyével. 

 

- Érezd, hogy a Föld energiái felfelé áramlanak ezen a fonalon, körbeveszik a testedet, egyfajta 

védőpajzsot alakítva ki körülötted. 

 

- Ez az energia elmossa minden félelmedet, megújítja a lelked, miközben felébreszti kreatív 

képességedet és alkotóerődet. 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. Kristályodat tedd olyan helyre ahol gyakran láthatod, vagy hordd 

magadnál és amikor alkalmad van rá, 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 Mérleg csillagkép  

Nap a Mérlegben Szeptember 23 – Október 22 

A Mérleg uralkodó bolygója a Vénusz 

 

Születési köve a zafír és az opál. A harmonikus színek nagyon fontosak a Mérlegnek, mivel ezektől 

érzi jól magát. A zafír kellemes színárnyalata örömmel tölti el a szívét. Ez a gyönyörű kő megvalósítja 

az álmait, miközben vidámsággal és fénnyel hatja át az életét. 

Összehangolja a fizikai, mentális és a szellemi szinteket és megteremti a Mérlegnek nagyon fontos 

harmóniát. Ez a béke köve, egy olyan minőségé, ami pontosan illik a Mérleg békés élet utáni 

vágyához.  

A konfrontációt nagyon nehezen viseli ez az állatövi jegy, a zafír viselése pedig garantálja a lelki 

békét, és segít legyőzni az állandó döntésképtelenséget. 

A Mérleg jegy szülöttje szereti élvezni az életet, értékeli a minőséget, az esztétikus, jó ízlésű dolgokat, 

ezért számára hasznos a zafír azon tulajdonsága, hogy magához vonzza a bőséget és a jólétet.  

A Mérlegnek a legnagyobb boldogságot a szeretetteljes partnerkapcsolat jelenti. A kék zafírt a 

szeretettel szokták összefüggésbe hozni, a zöld zafír az odaadó ragaszkodás szimbóluma. 

Az opál szintén a Mérleg születési köve és a hűség szimbóluma. Egyesek balszerencsés kőnek tartják 

az opált, de csak azért, mert képes darabokra szétesni, ha használója hűtlen. Ez azzal magyarázható, 

hogy hűtlenség esetén az érzelmekben bűntudat jelenik meg és ennek rezgése igen erős negatív 

töltéssel bír. Az opál felerősít minden jellemvonást, a jókat és a rosszakat egyaránt. Ha a negatív 

tulajdonságok kerekednek felül, akkor megnehezíti a dolgokat, viszont a jó tulajdonságokat is erősíti, 

így segítségével könnyen lehet fejlődni.  

A Mérleg meglehetősen kényelmes állatövi jegy, ha azonban lelki problémákkal kell szembenéznie, 

akkor nagy segítségére lehet az opál, mivel aktivizálja a kreatív energiákat és feloldja  a gátlásokat. Ez 

a szivárványszínű kristály előhívja az intuitív természetünket.  

A Mérleg szülött számára különösen fontos, hogy mit gondolnak róla, mivel szeret másoknak tetszeni 

és szereti, ha pozitív élménnyel vannak róla. Ha nincs elég önbizalma, akkor feltétlenül viseljen opált, 

ami segít a pozitív énkép kialakításában. 

 

A kristályok és a Mérleg adottságai 

A Mérleg jegy híres a diplomatikusságáról, kitűnő érzéke van a harmónia megteremtéséhez, 

különösen a közvetlen környezetében. Ahhoz is érzéke van, hogy kreatív módon kössön 

kompromisszumot. Tárgyalásban és konfliktuskezelésben verhetetlen adottságai vannak és ebben a 

kék zafír nagymértékben támogatja. 



A lapis lazuli segít bizonyos dolgokban kifejezésre juttatni a gondolatait, a szugilit energiái pedig 

abban támogatják, hogy kompromisszumok nélkül sikerüljön megoldani a konfliktusait. 

Az ulexit hatására sikerül meglátni a probléma lényegét, elősegíti a döntéshozatalt és a megfelelő 

megoldás megtalálását.  

Az ikerkristály a konfliktushelyzetből harmóniát teremt, míg a jáspis a szükséges konfliktusok 

vállalására ösztönöz. 

A bíborszínű fluorit együttműködést eredményez konfliktushelyzetben, a dendrites achát pedig 

békés környezetet teremt. 

A mahagóni obszidián vágyai megvalósításában támogatja és elhárítja az akadályokat életfeladata 

útjából. 

 

A kristályok és a Mérleg feladatai 

A Mérleg egyik legfontosabb feladata, hogy ne akarjon minden áron az emberek kedvében járni. A 

Mérleg jegy szülötteire jellemző, hogy hajlamosak elkerülni a konfrontációt és nagyon szeretnének 

megfelelni másoknak. Ezért gyakran előfordul, hogy mások igényeit a maguké elé helyezik. Ennek 

eredményeképpen a lelki világa nem mindig van összhangban azzal, amit kifelé mutat. Végül fel kell 

adnia valamelyik oldalát, és ha ilyenkor a saját igényeit juttatja érvényre, rossz érzés keríti 

hatalmába. 

A tigrisszem a saját és a mások igényeire egyaránt ráirányítja a figyelmet és segít, hogy olyan döntést 

hozzon, ami önmaga igényeit figyelembe véve jó érzéssel tölti el. 

A Mérleg jegy szülöttje olykor mégis képes irgalmat nem ismerve a saját útját járni, ilyenkor önző 

énjét mindenkinél jobban el tudja rejteni. Viseljen mahagóni kalcitot annak érdekében, hogy 

egyensúlyt tudjon teremteni a saját és mások igényei között. Ez a feltétel nélküli szeretet és az 

elfogadás köve, a wulfenit pedig kiszabadítja a „túlzottan kedves” szerepéből. 

A Mérleg hajlamos arra, hogy ítélkezzen, amit legyőzhet az akvamarin viselésével, mivel ez a kő a 

mások iránti toleranciát erősíti. Az ítélkező hajlam egyébként a tökéletességre való törekvéséből 

fakad.  

A mangánkalcit segít felismerni, hogy minden úgy jó, ahogy van, a rózsaszínű karneol pedig az 

ítélkezés helyett a szeretet energiáit erősíti a Mérlegben. 

A Mérleg jegyűek köztudottan nehezen tudnak dönteni. Átlátnak minden tényezőt és alaposan 

megfontolják a dolgokat, de tartanak a kritikától. Olykor hanyagság is jellemzi a Mérleget, ilyen 

esetben a karneol vibráló energiái segítenek a gyors cselekvésben.  

Ha segítségre van szüksége a döntéshez, az ametrin és az ametiszt együtt egyedülálló spirituális 

meglátásokhoz és józan következtetésekhez segíti. 

A döntések gyakorlati megvalósításában a citrin segít, mivel enyhíti a kritika iránti érzékenységet, és 

képessé teszi arra, hogy pozitív irányba terelje az ügyeket. 



A Mérleg jegyűek számára a végső feladatot az jelenti, hogy a jelenben éljenek, és ne az elképzelt 

tökéletességben. Ebben a hematit támogatja, ami az álmok valóra váltását is segíti. 

 

A kristályok és a Mérleg érzelmei. 

A Mérleg jegyre nem jellemzőek a túlzottan mély érzelmek, mert zavarónak találja az ilyenfajta 

intenzitást. A szerelmet, a vágyat és az érzékiséget viszont komolyan veszi. Születési köve az opál 

éppen ezeket vonzza be az életébe. Az opállal érdemes óvatosan bánni, mivel az érzelmeket is 

intenzívebbé teszi, emellett viszont érzelmi stabilizálóként is használható. 

A kunzit gyengéd energiái megnyitják a szívet és ráhangolnak a feltétel nélküli szeretetre. 

 

A kristályok és a Mérleg gondolkodásmódja 

A levegő jegyhez tartozó Mérleg szülöttek meglehetősen konstruktív módon gondolkoznak, viszont 

hajlamosak lehetnek a döntésképtelenségre. Ez abból fakad, hogy egy helyzetet minden oldalról 

megvizsgálnak annak érdekében, hogy megtalálják a tökéletes megoldást. 

A hematit ( vérkő ) enyhíti ezt a tendenciát és arra sarkallja, hogy a jövő helyett a jelenben éljen. 

 

A kristályok és a Mérleg lelki útja 

A Mérleg szülött legfontosabb feladata, hogy kapcsolatban legyen saját magával és másokkal is. A 

lélektárs kristály ideális kő számára. ( A lélektárs kristály két egyforma részből álló kő, amelyek egyik 

oldalukon összenőttek. ) 

 

A Mérleg gyógyító kristályai 

A Mérleg  jegy által ural testrészek: lumbális ( ágyéktáji ) csigolyák, vesék (a keresztcsont azonban a 

Skorpióhoz tartozik), nőknél a petefészek, férfiaknál a herék.  

Uralkodó bolygója, a Vénusz által uralt testrészek: A vesék, valamint a herék és a petefészek, a 

szervezet mirigyes sejtállománya, elsősorban mirigyrendszere, kötőszövetrendszer, különös 

tekintettel a zsír-raktározásra, továbbá a szervezet kiválasztó rendszere, elsősorban a vesék, a bőr, a 

bal mell. A belső elválasztású mirigyek Vénusz és Plútó analógiával azonosak. 

Születési idejéből adódóan a betegségei lehetnek: fejfájás, egyensúly zavarok, vese – és hólyag 

problémák, derékfájás, mozgásszervi panaszok, visszérgyulladás 

A Mérleg jegy a vesével és az ágyéki területtel van szoros összefüggésben. 

A jade a vesék egyik legfontosabb köve, használják a vese megtisztításához és erősítéséhez is. 



A tűzopál szintén a vesét és a hát alsó részét gyógyítja, és fokozza a nemi szervek működését. 

A Mérleg jegy a test endokrin rendszerével, és a test egyensúlyának megtartásával is kapcsolatban 

áll. Összefügg az endokrin rendszer és a fizikai test szükségletei közötti kapcsolattal. 

Tegyen egy ametisztet a hipofízis fölé, ami a fejtetőn található. Az ametiszt fokozza a 

hormontermelést és harmonizálja az endokrin rendszer működését. 

A Mérleg további kövei: 

Rózsakvarc: A rózsakvarc abban segít a Mérlegnek, hogy felfedezze saját belső harmóniáját és képes 

legyen ezt másokkal is megosztani.  

Szeretetteljes sugárzásával begyógyítja a Mérlegek lelki sebeit, gyengéd szeretetet és életörömöt 

ébreszt. Mélyíti a harmonikus formák, színek és hangok felett érzett különleges örömét és Őt magát 

is a művészetek irányába tereli.  

 

Akvamarin: A Mérleg csillagjegy szülötte a tökéletességre való törekvése miatt hajlamos arra, hogy 

elhamarkodottan ítélkezzen. Az akvamarin kő erősíti bennük a mások iránti toleranciát és segít 

felszínre hozni a szeretet energiáit.  

 

Aventurin: Az aventurin összeköti a Mérlegeket a természet gyógyító erejével. Segít, hogy felvegye 

belső harmóniáját és megnyitja lelkét a látható jelenségek mögött működő finom energiák számára.  

 

Hegyikristály: A hegyikristály elősegíti a teljesség és a belső szilárdság kifejeződését, szellemi és lelki 

világosságot és tisztaságot nyújt. Segíti a Mérlegeket, hogy helyes döntéseket hozzanak, elmélyíti az 

intuíciót és megmutatja hogyan hallgassanak belső megérzésükre. 

 

Rodokrozit: A rodokrozit nagyobb mélységet és hatékonyságot visz a légies Mérleg érzelmeibe, 

ugyanakkor függetleníti is a mások véleményétől és elvárásaitól.  

 

Türkiz: A türkiz lágy de mégis intenzív fénye egyesíti magában az ég kékjét és a természet zöldjét. 

Összeköti szellemi világunk inspirációit és nagy ideáljait a Föld ősi, eleven erejével. A türkiz 

használóját egyszerre ajándékozza meg az ég és a Föld bölcsességével.  

 

Unakit ( Epidot ): Az unakit elősegíti a Mérleg csillagjegy szülöttjénél, hogy a harmónia és 

kiegyensúlyozottság utáni igyekezetében is független tudjon maradni, megőrizze saját lényének belső 

tartalmát. 

 

 

 

 

 



A Mérleg kristálymeditációja 

Készíts magad elé és gyújts meg egy halványzöld színű gyertyát. 

Ha szereted, gyújthatsz magnólia vagy jázmin füstölőt és kapcsolj be halkan egy meditációs zenét. 

- Helyezkedj el kényelmesen lótuszülésben vagy egy támla nélküli széken.  

 

- Kezedben egy apofillittel figyelj befelé, önmagadra és a kövedre, majd tisztítsd meg kövedet 

úgy, hogy néhányszor gyengéden ráfújsz.  

 

- Hunyd le a szemed, majd tartsd a fejed fölé a kövedet és képzeld el, amint fény árad belőle 

és körbeveszi egész testedet. 

 

- Lassan engedd le a kezedet, és érezd, ahogy a mennyei energia védőpajzsként körbeölel és 

megnyugtat, feloldja minden aggodalmadat. 

 

- Ez az erőteljes energia felébreszti kreatív képességeidet és teremtő 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. 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. 

Tedd a kövedet olyan helyre ahol gyakran láthatod, vagy tartsd 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 Skorpió csillagkép  

Nap a Skorpióban Október 23 – November 21 

A Skorpió uralkodó bolygója a Plútó, ezért ideális születési köve a malachit, mivel hasonlóan intenzív 

rezgéssel rendelkezik. Ez a kő minden szinten átalakít, és lelki szempontból különösen jótékony 

hatású, mivel képes magába szívni a negatív energiákat. A malachit bonyolult kanyarulatai ellazítják 

az elmét, fokozzák a képzelőerőt és irgalmat nem ismerve felszínre hoznak mindent, ami a spirituális 

fejlődést akadályozza.  

Nagyszerű felismerésekhez vezet a tudatalatti és a magasabb rendű tudati tartalmakkal 

kapcsolatban, és segít ezeket másokkal is megosztani.  

A Skorpió magnetikus személyiségéhez kitűnően illik a magnetit (mágnes) hűséges és ragaszkodó 

jellege, mivel erősíti ezeket a tulajdonságokat. 

Az empirikus türkiz ellensúlyozza a malachit erőteljességét és belső békét kölcsönöz viselőjének. Ez a 

magas rezgésszámú tisztító kő fokozza az intuíciót, és védelmet ad a spirituális és a sötét erők 

birodalmában is. Vigaszt ad a léleknek, és elősegíti a fizikai jólétet. A türkizzel azonban óvatosan 

bánjon a Skorpió, mivel ez a kő képes arra, hogy más színben tüntesse fel a hűtlenséget, ezzel 

elcsábítva viselőjét, a Skorpió pedig köztudottan nem a leghűségesebb típus. 

 

A kristályok és a Skorpió adottságai 

A Skorpió jegy szülöttei kitűnő vezetők, képesek a dolgok mélyére hatolni és olyan területekre is 

belépni, amelyet senki más nem merne megközelíteni. A topáz segít rátalálni a saját, gazdag 

erőforrásaira, és bevonzza életébe azokat a segítőkész embereket, akik támogatni tudják az útján. 

Ennek a kőnek az ereje feltölti energiával, és segít, hogy kapcsolatba lépjen a világegyetem magasabb 

rendű erőivel. 

A Skorpió jegyre olykor jellemző, hogy annyira elfoglalja magát a mélységek kutatásával, hogy elfelejt 

a magasba nézni. Az arany topáz viselése segíthet ezt megváltoztatni. 

Jótékony hatású köve a sólyomszem, képes a szellemi magasságokba emelni, kiszélesíteni látókörét 

és fejleszteni az egyébként is kitűnő felfogóképességét. 

A Skorpió képes a felszín mögé látni, ami született gyógyítóvá teszi! Minden gyógyító kristály kitűnő 

eszköz a számára, a csaroit viszont különösen hasznos, mivel segít meglátni mindenben a lényeget, 

miközben a hétköznapi realitások talaján tartja a lelket. Ez a kő begyógyítja az érzelmi és karmikus 

sebeket, személyes és kollektív szinten egyaránt. 

 

A kristályok és a Skorpió feladatai 

A Skorpió jegy szülötteinek egyik legnagyobb feladata, hogy megtanulják kezelni az erőt és a 

hatalmat minden megnyilvánulási formában. A fekete obszidián segíthet ebben, de csak akkor, ha 

viselője készen áll szembenézni azokkal a lelki meglátásokkal és mélységekkel, amelyekhez általa 



juthat. Elképzelhető, hogy a gyengédebb apacs könnye (ez az obszidián átlátszó változata) kezdetben 

hatékonyabb segítség törekvései kezelésében. 

A Skorpió méregfullánkjának megfékezése a másik nagy feladat. Ez a méreg halálos lehet, és 

ugyanúgy veszélyes másokra, mint önmagára. A hiddenit (zöld kunzit) visszafogja a verbális 

támadásokat, az akvamarin pedig toleránsabbá és kevésbé ítélkezővé teszi viselőjét. 

A dioptáz begyógyítja a csípős megjegyzéseivel önmagának észrevétlenül okozott sebeket. Meg kell 

tanulnia a Skorpiónak, hogy minden, amit mások irányába kinyilvánít, önmagára ugyanúgy hat. 

A Skorpió jegy nagyon könnyen lehet önpusztító is, a larimar spirituális rezgése viszont leszoktatja az 

olyan viselkedésről, amellyel kárt tehet magában, és segít építő módon cselekedni. 

Az öngyilkossági hajlamot a füstkvarc enyhíti, mivel megszünteti a félelmeket és a depressziót.  

A vörös gránát a traumatikus élmények feldolgozásában segít, mivel erősíti a túlélő ösztönöket és 

reményt ad a látszólag reménytelen helyzetekben. 

 

A kristályok és a Skorpió érzelmei 

A Skorpió jegy szülötteinek igen mély érzelmei vannak, bár a felszínen ez nem látszik rajtuk. A 

malachit segít megérteni és feldolgozni azokat a tapasztalatokat, amelyek betegséget, vagy 

szorongást váltanak ki. A malachit helytelenül használva mérgező kő, ahogy a Skorpió érzelmei is 

mérgezőek lehetnek, mivel hajlamos magába fojtani a neheztelését. 

A topáz segít a megbocsátásban és a továbblépésben. 

A rodokrozit megtanítja, hogy hogyan kell magába zárkózás nélkül befogadni a fájdalmas érzéseket 

és segít felszabadítani az elfojtott érzelmeket. Ez a kő az élet minden területén hasznos lehet, ahol 

visszautasításban van része. 

A hópehely obszidián a megmerevedett viselkedésminták felismerésére ösztönöz, és megtanítja, 

hogy a kudarcok éppoly hasznosak, mint a sikerek. 

A füstkvarc feloldja a negatív érzelmeket és segít továbblépni minden olyan helyzetből, amely már 

nem szolgálja a fejlődést. A Skorpió jegy erőteljes libidóval rendelkezik, ezért férfi szülöttei nagyra 

értékelik a füstkvarc férfiasságot növelő erejét. 

A Skorpió szülöttek gyakran fegyverként, vagy manipuláló eszközként használják a szexualitást. Ezzel 

kapcsolatban gyógyító hatása lehet a rodokrozit szeretetteljes energiáinak, bár ez beletelhet némi 

időbe, mivel a Skorpióból általában ellenállást vált ki, ha szembesül a változtatás szükségességével. 

 

 

 

 



A kristályok és a Skorpió gondolkodásmódja 

Mélyreható meglátásaival képes pontosan ráérezni mások motivációjára és szükségleteire, és 

gyakran habozás nélkül képes manipulálni másokat céljai elérése érdekében. Emellett, mivel a 

Skorpió szilárd jegy, ezért tudat alatt a berögzült, merev gondolatmintákat követi. Szinte lehetetlen 

megváltoztatni a nézeteit, a gránát segítségével azonban elhagyhatja a meghaladott eszméket. 

A sólyomszem átalakítja a negatív gondolatokat, és segít szélesebb perspektívából nézni az 

eseményeket. 

Az aragonit rugalmas és nyitott gondolkodásra ösztönzi a Skorpiókat. 

 

A kristályok és a Skorpió lelki útja 

Az átalakító energiájú malachit lehetővé teszi, hogy a Skorpió tabukat lépjen át és olyan 

meglátásokat szerezzen, amelyek hozzájárulnak a saját fejlődéséhez, gyógyulásához. 

Hasonlóképpen a magasabbrendű tudatszintek felé is vágyódik, amelynek elérését a jogarkvarc ( 

hosszúkás alakú kristály, amelynek vége a jogar alakjára emlékeztet ) viselése segít elő. Ez egyben egy 

fallikus szimbólum is, amely illik a Skorpió intenzív szexuális életéhez. Ez a kő segít a szexuális 

energiát spirituális energiává alakítani. 

 

A Skorpió gyógyító kristályai 

A Skorpió jegy által ural testrészek:  végbél, prosztata, női szervek, petefészek, vastagbél, 

vesemedence, orr, genitáliák, keresztcsont 

Uralkodó bolygója, a Plútó által uralt testrészek:  húgyhólyag, ivarszervek, végbél 

Születési idejéből adódóan a betegségei lehetnek:  Nemi szervek betegségei, felfázás, petefészek-

gyulladás, ciszta, kiválasztási szervek zavarai, allergia, kinövések. A vesék, különösen a mellékvesék 

megbetegedései, valamint a húgyhólyag és a húgyvezetékek betegségei. Mivel az orr is a Skorpióhoz 

tartozik (mint a lényegi igazságokat kereső-kutató szaglás, szimatolás szerve), az orrpolip és az 

orrhurut is jellemző rá. 

A Skorpió jegy a nemi szervekkel és a kiválasztó szervekkel áll kapcsolatban. A thulit ezeknek a 

szerveknek a gyógyítója, hosszabb ideig ékszerként viselve vagy marokkőként mindig magánál hordva 

fokozza a termékenységet is. 

A krizopráz jótékony hatással van a prosztatára és a petevezetékre. 

Az alhasra helyezett topáz gyógyító hatással van a méhre és a húgyhólyagra. 

A berill segít meggyógyítani az emésztési rendellenességeket, a berill elixír pedig kifejezetten jó 

hatású a bélrendszerre. Helyezzen forrásvízbe egy kisebb darab berillt, néhány órára tegye ki a napra, 

majd a nap folyamán lassan kortyolgassa el. 



 A Skorpió további kövei: 

Citrin: A Skorpió jegy szülöttei kitűnő vezetők, képesek a dolgok mélyére hatolni. A citrin segít 

rátalálni a mélyen eltemetett saját, gazdag erőforrásaira és bevonzza életébe azokat a segítőkész 

embereket, akik egyengetik az útját minden területen. A citrin segíti a Skorpió szülötteit abban, 

hogy mindenben a lényeget lássa.  

 

A Skorpió mérge ugyanúgy veszélyes önmagára, mint másokra. A citrin segíti, hogy leszokjon az olyan 

viselkedésről, amivel esetleg kárt tehet önmagában.  

 

Achát: A skorpiót abban segíti az achát, hogy minden támadás és kisértés ellenére hű maradjon 

legbenső lényegéhez és felismerje a rejtett lelki mozgatórugókat.  

 

Aventurin: Minden jegy közül a Skorpiónak van a legerősebb hajlama arra, hogy érzelmeiben fixálja 

magát. Nem véletlen, hogy ehhez a jegyhez rendelik a mozdulatlan víz képét is.  

Az aventurin megmutatja a Skorpiónak, hogy ez a magatartás aláássa elevenségét. Az aventurin segíti 

a Skorpiót abban, hogy megrekedt energiáit szabadjára engedje, hadd áramoljanak! Az aventurin 

ismét élénk frissességet biztosít a Skorpió számára. 

Ametiszt: Az ametiszt felemelő és inspiráló szeretetre tanítja a Skorpió jegy szülöttjét. Új valóságot 

mutat nekik anélkül, hogy öncsalásra buzdítana. Az ametiszt a feltétel nélküli szeretet köve. Erősíti az 

intuíciót, a koncentrációt és a figyelmet.  

 

Borostyán: A borostyán valójában nem is kristály, hanem a fenyők évmilliók alatt megkövesedett 

gyantája. A Föld energiájának rezgését hozza magával és közvetíti.  

Erősíti a szerelembe vetett hitet, szenvedélyt visz a kapcsolatba. Segíti a Skorpiót, hogy észrevegye a 

legjobbat a társában és Önmagából is kihozza a jó tulajdonságokat.  

 

Hematit: A Skorpió előtt feltárja a hematit saját rendkívüli regenerálódó képességét, ezen kívül 

nagyobb higgadtságot és nyugalmat kölcsönöz neki.  

A kritikus időszakokban erősíti bátorságát és képességét arra, hogy leküzdje a nehézségeket és 

megértse a bennük rejlő tanulságokat, növelve ezzel önnön teljességét.  

 

Rubin:Ez a gazdag, gyönyörű vörös kő bővelkedik energiában és szenvedélyben is. Segít a mély 

érzelmek valódi megélésére és a romantikára való fogékonyságra. A rubin ugyanakkor nyugtatólag is 

hat a Skorpióra is és segít az érzésekre és tetteire összpontosítani. A rubin elűzi a szomorúságot és 

vonzza a gazdagságot.  

 

Tigrisszem: A tigrisszem élénkséget és meleget áraszt. Segít a Skorpiónak befelé tekinteni és 

felismerni belső korlátait. Nyitottságra és kreativitásra ösztönöz. A tigrisszem rendkívüli védelmező 

köve a Skorpiónak.  

 

 

 



 

A Skorpió kristálymeditációja 

Készíts magad elé és gyújts meg egy vörös színű gyertyát. 

Egy malachit kristályt tisztíts meg folyóvíz alatt, lazán a markodban tartva, majd hagyd megszáradni. 

Ha szereted, gyújthatsz szantál, vagy tömjén füstölőt és kapcsolj be halkan egy meditációs zenét. 

- Helyezkedj el kényelmesen lótuszülésben vagy egy támla nélküli széken.  

 

- Kezedben a megtisztított malachittal figyelj önmagadra és a kövedre, figyelj befelé. 

 

- Húnyd le a szemed és tartsd a kristályt a solar plexus ( napfonat ) fölé és vizualizáld, hogy a 

malachitból kiáradó energia finoman és lágyan körbeveszi egész testedet. 

 

- Érezd, ahogy ez az energia védőpajzsként ölel körül. Engedd, hogy a kő magába szívja a 

negatív és idejétmúlt érzelmeid, és érezd, ahogy egyre nyugodtabbá válsz. 

 

- Hatalmas energiája felébreszti kreatív képességeidet és teremtő 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. Fürdőzz a boldogságban, amíg jól esik. 

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

figyelmedet 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 2. rész befejezéseként 

Ebben a részben újabb négy állatövi jegyet vettünk, a következő napon pedig végzünk a 12 állatövi 

jeggyel. 

Ha gyógyítani szeretnél, feltétlenül vedd figyelembe a születési jegyet annál, akit kezelsz! A 

következő nap végére megismerkedsz minden csillagjegy személyiségjegyével, ami általában 

önmagában is megállja a helyét, ha csak kisebb problémáról van szó. Egy betegségnél azonban 

érdemes figyelembe venni a finomabb rétegeket is, amit a Hold – jegy mutat meg, valamint azt a 

viselkedési formát, amit a külvilág felé közvetít a kezelt személy. A betegségek leginkább onnan 

fakadnak, hogy az emberek többsége valamiféle elképzelt megfelelési kényszernek engedelmeskedve 

mást mutatnak és cselekszenek, mint amit a szívük diktál.  

 

 

 

 

 


