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Ebben a fejezetben  a Nap - jegyek utolsó négy képletével foglalkozunk. 

 

A Nyilas csillagkép 

Nap a Nyilasban november 22 – december 21 

A Nyilas uralkodó bolygólya a Jupiter, ami a szerencse bolygója. Ez biztosítja számukra, hogy a 

megfelelő időben mindig a megfelelő helyen vannak. 

A Nyilas születési köve a topáz, ami bőséges energiával és az Univerzum iránti bizalommal látja el. A 

Nyilas számára maga az utazás sokkal élvezetesebb, mint a megérkezés, a topáz pedig kiszélesíti a 

látókörét, bevilágítja az útját.  

A vállalkozó szellemű Nyilas minden más állatövi jegynél többet kockáztat, a topáz pedig útmutatóul 

szolgál az ismeretlenben. Ez a kő vibráló energiájával vidámságot, nagylelkűséget és hasonló jó 

dolgokat hoz az életébe. Támogatja céljai megvalósításában, és segít felfedezni a saját lelki 

gazdagságát.  

A kék topáz azt is megmutatja neki, hol tért le az igaz útról. 

Második születési köve a türkiz, ami védelmet biztosít az utazásai során és ráhangolja a spirituális 

szintre. 

A türkiz követ helyezze meditáció közben a harmadik szemhez (egy kicsivel a két szemöldök közötti 

terület fölé) annak érdekében, hogy fokozza intuícióját és lecsendesítse elméjét. 

A türkiz a torok csakrához téve feloldja az elavult fogadalmakat és gátlásokat, és segít a léleknek az 

önkifejezésben. 

A türkiz segítségével felfedezheti a múltját és ráébredhet, hogy a sorsunkat percről – percre mi 

alakítjuk a cselekedeteinkkel. Az önmegvalósítás támogatójaként a türkiz segít megérteni, hogy az 

alapvető válaszok bennünk vannak. Ha nyilvánosság előtt kell beszélni, akkor nyugtató hatással van 

és segít világosan fogalmazni. 

 

A kristályok és a Nyilas adottságai 

Az emberbarát Nyilas jegy nagyra értékeli az igazságot, ami persze nem azt jelenti, hogy mindig igazat 

mond. Az örök igazság keresése során a topáz kapcsolatot teremt saját belső forrásaival és 

bölcsességével. Segít tudatosítani és hasznosítani az élete során szerzett tapasztalatokat. 

A Nyilas mint született tanító és filozófus, adottsága van arra, hogy megválaszolja az élet nagy 

kérdéseit, például azt, hogy „mire születtünk?” vagy „mi az élet értelme?” A labradorit ezért 

különösen hasznos a Nyilasnak. Szikrázó színei képesek elvinni egy másik világba, fokozzák az 



intuícióját és kapcsolatba hozzák a spirituális bölcsességekkel. A labradorit segítségével spirituális 

tanítóvá válhat a Nyilas. 

A kristályok és a Nyilas feladatai 

A Nyilas jegy szimbóluma a kentaur, ami az egyetlen félig ember – félig állat szimbólum az állatövi 

jegyek között. A jegy szülötteinek legfontosabb feladata az, hogy összekapcsolják az ösztönöket a 

racionalitással és közben képesek legyenek a megérzéseikre is hallgatni.  

A türkiz segít megérteni és integrálni ezeket a különböző megközelítési módokat. 

A nyughatatlan Nyilas hajlamos  a jövőben élni, mivel számára a „szomszéd kertje mindig zöldebb.” 

Nehezen tud megállni és dolgozni egy – egy ügyön, mivel az ösztönei folyton tovább hajtják. Ha úgy 

érzi, hogy beleragadt egy élethelyzetbe és ettől rossz hangulatban van, akkor tartson a kezében 

naponta 15 percig egy vörös gránátot, vagy viselje ékszerként egész nap.  

A vörös gránát hatásos energizáló kő, ami a krízishelyzeteket megoldandó feladattá változtatja. 

Megerősít és bátorságot ad, még a reménytelen helyzetekben is. 

A csaroit segít a jelenben élni, elfogadni a dolgokat olyannak, amilyenek és mindenben meglátni a 

szépséget. Ha úgy érzi, hogy eltávolodott a környezetében élőktől, akkor viseljen csaroitot, mert ez 

segít a spirituális énjének visszatalálni a fizikai létbe. 

A Nyilas jegy szülöttei olykor kevésbé tapintatosak, ezért az egyik feladatuk éppen az, hogy előbb 

végiggondolják, amit majd kimondanak.  

A vörös turmalin segít figyelmesebbé válni, míg a malachit arra ösztönöz, hogy felelősséget vállaljon 

a tetteiért, gondolataiért és érzéseiért, ahelyett, hogy ezeket másokra vetítené ki. 

A malachit emellett kegyetlenül őszinte meglátásokhoz is hozzásegít, ezért érdemes hókvarccal 

együtt viselni annak érdekében, hogy végiggondoljon mindent, mielőtt kimondaná. 

 

A kristályok és a Nyilas érzelmei 

A Nyilas szülötte nincs otthon az érzelmek világában. Lehet, hogy szívesen beszél róluk, de nem 

szereti megélni, és hajlamos lehet arra, hogy kibeszélje ezeket, vagyis addig beszéljen róluk, míg meg 

nem szűnnek. A Nyilas jegy szülötte könnyen kifecseg dolgokat, ezért már kisgyermek korában 

megtanulja, hogy bizonyos érzelmek tabut jelentenek a családban. Ez azonban leblokkolhatja a torok 

csakráját.  

A torok csakra felszabadításához viseljen kék topázt, vagy türkizt a nyakán.  

A kék achát abban az esetben segít, ha el kell fojtania bizonyos érzelmeket azért, mert attól fél, hogy 

elítélik miattuk. Ez a gyengéd energiájú kő feloldja az elfojtásokat és támogatja az önkifejezést. A 

maximális hatás elérése érdekében a kék achátot viselje nyakláncként a torka közelében, vagy tegye 

a szívére.  

 



 

A kristályok és a Nyilas gondolkodásmódja 

A Nyilas jegyűek örökké kutató elméje hihetetlenül aktív, ezért különösen jótékony hatással van rá a 

labradorit megnyugtató energiája. Ez a kő kifejleszti a képzelőerejét és új ötletekkel ajándékozza 

meg, miközben elmélkedésre és önvizsgálatra ösztönöz. 

A dolgok gyökeréig hatolva segít összeegyeztetni az intellektuális és az intuitív bölcsességeket, 

valamint feltárja a gondolatok és a tettek mögött rejlő valódi szándékokat. 

Születési köve a topáz, segít a problémamegoldásban, mivel egyszerre láttatja meg a legapróbb 

részleteket és a teljes képet, és ezek összefüggéseit. Ez a kő ügyességet kölcsönöz viselőjének és segít 

kifejezésre juttatni az ötleteit. 

 

A kristályok és a Nyilas lelki útja 

A Nyilas jegy szülöttei az alapvető igazságot kutatják. A riolit segítségével eljuthat az igaz tudáshoz, 

míg a szugilit segít megválaszolni az élet igazán nagy kérdéseit.  

A Nyilast lelki útján a meditáció viheti tovább, mivel a legtöbb válasz saját magunkban rejlik. Nézzen 

mélyen bele a misztikus labradorit szivárvány színeibe. Ez az ezoterikus tudás és a misztériumokba 

beavatás köve. A labradorit kapcsolatba hozza a Nyilast az egyetemes bölcsességgel és a 

legmagasabb szintű tudatossággal. 

 

A Nyilas gyógyító kristályai. 

A Nyilas jegy által uralt testrészek: máj, csípő, comb, felkar, ízületek, ülőidegek 

Uralkodó bolygója, a Jupiter által uralt testrészek: máj, idegrendszer, a hallószervek 

Születési idejéből adódóan a betegségei lehetnek: máj problémák, növekedéssel kapcsolatos 

problémák, sportbalesetek, izomhúzódás, ízületi gyulladás, isiász, köszvény 

A Nyilas jegy a csípővel és a májjal áll a legszorosabb kapcsolatban. A füstkvarc nagyszerű gyógyítója 

ezeknek a területeknek. Képes minden mérget eltávolítani a májból, ha a test jobb oldalára, 

közvetlenül a bordák alá helyezzük. 

A Nyilas uralkodó bolygója a „kicsapongó” Jupiter, ezért szülöttei hajlamosak arra, hogy túlzásba 

vigyenek dolgokat, legyen szó étkezésről, munkáról, szórakozásról, vagy éppen lelki szenvedésről.  

A csaroit képes visszafordítani a májat ért károsodást, a dioptáz pedig regenerálja a májat. 

Ha kimerítette energiáit, vagy kiégettségtől szenved, akkor az életerős rubin segítségével hamar 

újjászülethet és visszanyerheti szenvedélyes életkedvét. 



A deréktáji reuma enyhítésében a vörös kalcit a megfelelő kő a Nyilasok számára, ami eltávolítja 

életükből azokat az akadályokat, amelyek nem engedik, hogy továbblépjen. 

A Nyilas további kövei, amelyekkel a Hold jegyeknél és az Ascendensnél foglalkozunk bővebben: 

Ametiszt: A Nyilasoknak az ametiszt megtanítja, hogy ne csak a saját erejükre építsenek, hanem 

alázattal bízzák magukat saját belső vezetőjükre. Ez a tudás és tapasztalat a Nyilas számára új 

dimenziókat nyit meg. Az ametiszt elmélyíti a Nyilasokkal velük született bizalmát az élet értelmében 

és segíti őket abban, hogy életfeladatukat megvalósítsák.  

 

Borostyán: A borostyán minden szinten boldogságot hoz a Nyilasoknak, különös tekintettel a 

párkapcsolatra. A természeti erőkkel való kapcsolata révén fokozza az érzéki örömöket és a 

féktelenséget. Ha a borostyánt ékszerként a szívéhez közel viseli, ellenállhatatlanul vonzza majd a 

párját.  

 

Jáspis: A jáspis az ellentéteket egy nagyobb egészben és harmóniában egyesíti, önzetlenségre sarkall, 

türelmes szeretetet és állhatatosságot kölcsönöz a Nyilasoknak. A lehetőségek sokaságát kínálja 

viselőjének. A Földanya bölcsességét, elemi erejét és türelmes szeretetét nyújtja, amely magába öleli 

és a teljességben egyesíti az élet minden kifejezési formáját.  

 

Lazurit: A lazurit minden tulajdonságával megfelel a Nyilasoknak, akiket az élet mélyebb értelmének 

keresése ösztökél. Az Univerzum erőibe vetett bizalommal, intuícióval és befelé tekintéssel 

ajándékozza meg a Nyilas csillagjegy szülöttét, hogy felismerje a magasabb összefüggéseket és 

rácsodálkozhasson a teremtés csodájára és felismerését a mindennapi életben is kamatoztassa.  

 

Obszidián: Az obszidián elvezeti a Nyilast Önnön mélységeibe, szembesíti eredeti alkotóerejével és 

megoldhatatlannak tűnő emocionális problémáival. Megmutatja a nehézségek forrásait és ráébreszti, 

hogy mindezekért végső soron saját énje a felelős. Az obszidián oldja a Nyilasok félelmeit és 

harmonizálja az érzelmeiket.  

 

Ónix: Az ónix összpontosítja a szellemet és világossá teszi a gondolatokat, ezáltal segíti a logikus 

gondolkodásban. A mindennapi életben a fegyelmet és kitartást, a kivitelezésre való képességet 

támogatja. Ráébreszt a célokra és segíti azok megvalósítását.  

 

Tigrisszem: A tigrisszem üzenete az eleven melegség. A követ mozgatva vándorló fénysugarat láthat, 

amely bámulatos elevenséget kölcsönöz .  

Amikor védelmet keresve túlságosan is az anyagi biztonságra és birtoklásra hagyatkozik, a tigrisszem 

tudatosítja, mit is keres valójában. A meleget, boldogságot és aranyló bőséget segít megtalálni 

Önmagában. A tigrisszem hatására nyitottabbá válhat a céljainak beteljesüléséhez közelebb vivő 

sokféle lehetőség 

Aventurin: Az aventurin a Nyilasok energiáját a belső nyugalomból fakadó erővel egészíti ki. 

Ráhangolja a Nyilasokat a természet energiáira és segít felismerniük a jelenségek mögött ható 

szellemi erőket.  

 



Kalcedon:  

Az aktív és tüzes Nyilast a kék kalcedon ellátja a szükséges nyugalommal és higgadtsággal, hogy 

megtanuljon befelé tekinteni és önmagából inspirációt meríteni. A kalcedon abban is segíti a Nyilas 

csillagjegy szülöttét, hogy az így elnyert tudását továbbadja és embertársaival megossza. 

 

A Nyilas kristálymeditációja 

Készíts magad elé és gyújts meg egy kék vagy bíborpiros színű gyertyát. 

Ha szereted, gyújthatsz szantál, ylang – ylang, 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 rövid időre a gyertyafény fölé tartod.  

 

- Húnyd le a szemed és tartsd öledben a követ és vizualizáld, hogy egy szent láng tör elő a 

kőből, ami finoman és lágyan körbeöleli egész testedet. 

 

- Ez a mennyei láng egyfajta védőpajzsot alkot körülötted, újult energiákkal tölti fel a tested, 

miközben megnyugtatja a lelked. 

 

- A láng erőteljes energiái felébresztik 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. 

A vörös gránátot viseld magadon, vagy tedd olyan helyre, ahol gyakran láthatod és 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 Bak csillagkép  

Nap a Bakban December 22 – Január 19 

 

A Bak uralkodó bolygója a Szaturnusz 

A Bak jegy komoly, szabályokat betartó és jó humorérzékkel megáldott állatövi jegy. Egyik születési 

köve az ónix hozzásegíti ahhoz a rendszerességhez és hatalomhoz, amire vágyik. Az ónix segít abban, 

hogy saját maga irányíthassa az életét, miközben erősíti az önbizalmát is. Támogatást nyújt a nehéz 

időszakokban és segít összpontosítani energiáit mentális vagy lelki stresszhatás alatt. 

Mindemellett az ónix túl fegyelmezetté és keménnyé teheti, ezért szükség lehet a másik születési 

kövére, a gránátra ahhoz, hogy egy kis könnyedséget varázsoljon az életébe. 

A gránát revitalizáló kő, és a helyzettől függően derűt, vagy szenvedélyt kölcsönöz viselőjének. A 

gránát bevonzza életébe azt a szeretetet és odaadást, amit egy partnertől vár el, és támogatja a 

hűséget és elkötelezettséget.  

 

A kristályok és a Bak adottságai 

A Bak jegy szülöttjére jellemző, hogy szeret hasznos lenni és képes felismerni, hogy mivel teheti 

magát azzá. Hatékonyan megszervezi és átlátja a dolgokat, amely tulajdonságokat a születési köve, az 

ónix is támogat. A legtöbb Bak jegyű szülöttben megvan az a vágy, hogy hatalomra kerüljön. Ez a vágy 

gyakran együtt jár azzal, hogy valamilyen feladatot kell ellátnia, vagy felelősséget kell vállalnia.  

A labradorit egyhangú szürkeségéből felvillanó színek a Bak lényének fényességét tükrözik, amit 

általában konvencionális külső mögé rejt. A labradorit segít megbarátkozni a kötelességeivel, a 

sorsával, és segít, hogy jól éljen ezekkel, míg a borostyánkő közvetlenül is hozzásegíti a sikerhez. 

Tudásával, elveivel, és szervezőkészségével kitűnő üzletember válhat a Bakból. A szögletesre csiszolt 

gránát sikereket hozhat az üzleti életben, és fejleszti a vezetői készségeket. 

Az energikus rubin erőt ad a sikerhez és a dinamikus irányításhoz. 

A Bak jegy szülöttei előbb – vagy utóbb valamilyen formában foglalkozni kezdenek a lelki világgal. Az 

azurit ebben segíti, mivel fokozza az intuíciós képességet, bölcs meglátásokat és útmutatásokat ad. 

A fluorit kristály kapcsolatba hozza a magasabbrendű spirituális valósággal, és segít a hétköznapi 

életbe is spirituális elvek alapján élni. 

 

 

 



A kristályok és a Bak feladatai 

A Bak jegy szülöttek legfontosabb feladata, hogy a külvilág helyett saját magukra fordítsák a 

figyelmüket. A hatalmi figurák túl nagy helyet foglalnak el az életükben, legyen szó szülőkről, 

tanárokról, mentorokról, vagy bármilyen szabályozó hatalomról. Eddig a szabályoknak és a 

hatalomnak engedelmeskedve élt, a feladata pedig az, hogy megtalálja saját belső hangját, és azt 

kövesse. 

A pietersite  kristály erőteljes hatásával csökkenti a hatalmi figurák által belénk táplált 

kötelességérzetet. Ha egyszer sikerül elmozdulnia a tekintélyi elvhez való ragaszkodástól a belső 

tekintélye iránti tisztelet felé, akkor feloldódhatnak benne élete szigorú szabályai. 

A Bak jegy szülöttei nagyon vágynak a jólétre és a társadalmi rangra. A rubin bevonzza ezeket az 

életébe, de nem engedi, hogy átvegyék az irányítást a személyisége felett. Ez a kő lelkesedéssel, 

magabiztossággal tölti el, és bevilágítja az útját. 

A Bak jegyű szülöttek hajlamosak elvekkel körbebástyázni magukat, és nagyon fejlett az 

igazságérzetük. A fluorit segít legyőzni az ítélkezésre való hajlamát, és különösen hasznos lehet olyan 

esetben, ha objektívnek kell maradnia. 

 

A kristályok és a Bak érzelmei 

A Bak szereti ellenőrzés alatt tartani az érzelmeit, és nehezére esik beszélni az érzéseiről. A szodalit 

nem tartozik ugyan szorosan a Bak jegyhez, de segít abban, hogy felhagyjon az örökös ellenőrzéssel, 

ami megakadályozza az önelfogadásban és a magabiztosságban. Ez a finom energiájú kő felszínre 

hozza lelke árnyoldalait, és segít ítélkezés nélkül elfogadni a negatív tulajdonságokat. 

A Bak jegyet erőteljes szexuális ösztön jellemez, a születési köve itt is segítségére van, mert a gránát 

fokozza a libidót és feloldja a szexuális gátlásokat. 

 

A kristályok és a Bak gondolkodásmódja 

A Bak jegy szülötteinek gondolkodásmódja némiképp merevnek tűnik, és összhangban van a 

társadalmi normákkal. A galenit egy ólom alapú kő, amelynek rezgése harmonizál a Bak jegy szigorú 

uralkodójával, a Szaturnusszal. A galenit nyitottabb gondolkodásra serkent, vizsgálódásra bátorít. 

Az ónix segít más oldalról rálátni a dolgokra és bölcs döntéseket hozni.  

Tudatalatti önpusztító hajlamát levetkőzheti a gránát segítségével, ami segít megszabadulni az 

elavult nézetektől és azoktól a viselkedésmintáktól, amelyek már nem szolgálják a fejlődését. 

A fluorit feloldja a bemerevedett hiedelmeket és segít szélesebb perspektívából szemlélni a dolgokat. 

Ez a kő segít az információk rendszerezésében és továbbadásában, és az új ismeretek befogadásában. 

A flourit másik tulajdonságában is segítségére van a Baknak, mivel meggyorsítja az olykor nehézkes 

gondolkodását. 



 

A kristályok és a Bak lelki útja 

A Bak lelke saját belső hatalmának és tekintélyének elérésére törekszik, és arra vágyik, hogy hiteles, 

valódi énjét tükröző életet élhessen. A fekete obszidián segít a társadalom jólétéért tevékenykedni, a 

Bak jegy pedig az egyik azon kevés állatövi jegyek közül, amely képes ennek a feladatnak a negatív 

oldalait is kezelni. Jótékony hatású a lágyabb energiájú apacs könnye is, különösen mivel ez a kő 

feloldja a gátlásokat és spontaneitásra ösztönöz. 

 

A Bak gyógyító kristályai. 

A Bak jegy által uralt testrészek:  térd, csontok, ízületek, inak és ínszalagok, bőr, fogak, lép, haj 

Uralkodó bolygója, a Szaturnusz által uralt testrészek:  csontrendszer 

Születési idejéből adódóan a betegségei lehetnek: reuma, csontritkulás, idegzsába, térdízületek 

kopása, fogínygyulladás, pikkelysömör, ekcéma, köszvény 

Az érzelmi visszautasítás és a mentális gondok gyakran bemerevítik az ízületeket, amelyet a sztibnit 

(antimonit) kristály hatékonyan ellazít. Tegyen egy sztibnitet a merev testrészre és 20 percig hagyja, 

hogy kifejtse hatását. Figyelem! Csak külsőleg használja, belsőleg mérgező! A sztibnittel kristályvizet 

csak információ átadással és kémcsöves módszerrel készíthetünk, amikor a kristály közvetlenül nem 

érintkezik a vízzel. 

A fluorit különösen jó hatással van a csontvázra, mert erősíti a csontokat és enyhíti az ízületi 

gyulladást. Enyhíti a fájdalmat és gyógyító hatással van a bőrre, ha a szív irányába végigsimítja a 

testét egy darab fluorittal. A lila fluorit a csontra és a csontvelőre egyaránt jó hatással van. 

Információ átadással vagy kémcsöves módszerrel készítsen kristályvizet, majd a maximális hatás 

elérése érdekében ebből kortyolgasson el lassan a  nap folyamán 2 dl-t. 

A kalcit hasonlóan hatékony, akár elixírként, akár a testre helyezve fokozza a csontok 

kálciumfelvételét, erősíti az ízületeket és a csontokat, valamint megelőzi az elmeszesedést. Ez a kő a 

bőrre is jó hatással van. 

Az aragonit csillapítja az ízületi fájdalmakat, serkenti a kalciumfelvételt, helyreállítja a test 

rugalmasságát. Az aragonittal készített elixír borogatásra is alkalmas. 

Ha térdproblémái vannak, egy darab azuritot, vagy jáde követ tegyen a fájdalmas területre. 

A csontrendszer egyik leghatékonyabb gyógyítója a katedrális kvarc. A kezeléshez 15 percre tegyük 

arra a területre, ahol szükséges. 

A borostyánkő megszünteti a rosszkedvet, mert ragyogó energiái rengeteg életerőt és derűt 

kölcsönöznek a léleknek. Ez az erőteljes hatású kő magába szívja a testből a betegségeket és fokozza 

az immunrendszer működését. Használat után alapos tisztítása szükséges! 

 



A Bak további kövei, amelyekkel később még foglalkozunk: 

Citrin: A citrin a Bakok érzelmeire van hatással. Segíti abban, hogy elfogadja önmagát és 

magabiztosan lépjen fel az élet bármely területén. Ez az élénk rezgésű kő felszínre hozza lelke 

árnyoldalait és segít ítélkezés nélkül elfogadni a negatív tulajdonságokat.  

 

Kalcedon: A Bak szereti ellenőrzése alatt tartani az érzelmeit és nehezére esik beszélni az érzéseiről.  

A kalcedon segíti az önelfogadásban és magabiztosságban. Finom energiája felszínre hozza lelke 

árnyoldalait és segít ítélkezés nélkül elfogadni és változtatni saját negatív tulajdonságain. 

Hegyikristály: A hegyikristály ideálisan harmonizálja a Bak – energiák mélyebb rezdüléseit. Elvezeti a 

Bak csillagjegy szülöttét a magába tekintés és a meditáció rejtett képességéhez és segíti abban is, 

hogy megvalósítsa lényének legteljesebb tisztaságát és világosságát.  

 

Hematit: A Bak jegy szülöttjének gondolkodásmódja kissé merevnek tűnik és összhangban van a 

társadalmi normákkal. A hematit egy vas tartalmú kő, melynek rezgése harmonizál a Bak jegy szigorú 

uralkodójával, a Szaturnusszal. A hematit nyitottabb gondolkodásra serkenti és vizsgálódásra 

bátorítja a Bak jegyűeket. 

Lazurit: A bak jegy szülöttei ha megvalósították álmaikat, általában intenzíven foglalkozni kezdenek a 

spirituális világgal. A lazurit fokozza intuiciós képességüket, bölcs meglátásokat és útmutatásokat ad.  

 

Rodokrozit: A Bak vágyik az elismerésre és próbálja érzelmeit irányítani, de csak önmagát szeretve 

tud igazán segíteni Önmagán! Ezt könnyítik meg a rodokrozit lágy energiái. Ha esetleg taszítja ez a kő 

akkor az azt jelenti, hogy valamit elnyom magában amivel szembesülnie kellene! A rodokrozit feloldja 

és eltávolítja ezt a problémát, mert nagymértékben növeli az önbizalmát! 

Jáspis: A jáspis rezgései harmonizálnak a Bakok földies energiáival. A jáspis megerősíti a Bak 

csillagjegy szülöttét szerénységében, szilárdságában és türelmében. Ezzel egyidejűleg nyitottá teszi 

lelkét a teremtés sokrétűsége iránt, így esetleges megkérgesedése és egyoldalúsága esetén is 

hasznos segítség!  

 

Holdkő: A Bak jegy szülötteinek legnagyobb életfeladata, hogy a külvilág helyett végre maguk felé 

fordítsák figyelmüket. A hatalmi figurák túl nagy helyet foglalnak el az életükben, akár szülőkről, 

tanárokról, főnökről vagy bármilyen szabályozó hatalomról van szó. Eddig a szabályoknak és 

hatalomnak engedelmeskedve élt. Ezért a feladata, hogy megtalálja saját belső hangját és azt 

kövesse, hogy feloldódjanak élete szigorú szabályai. A holdkő segíti abban, hogy felfedezze saját 

belső értékeit és elismerje Önmaga csodálatos voltát.  

 

Füstkvarc: A Bak jegyűek sokszor elszigeteltnek érzik magukat, úgy érezheti, hogy mások nem 

szeretik és hogy képtelen kifejezni érzelmeit. Sokszor elnyomja, vagy a csúcsra törve anyagi dolgokba 

vetítik ki lelki szükségleteiket, miközben mély lelki kapcsolatra vágynak. A füstkvarc segít leküzdeni 

azt az érzést, hogy nem tud megfelelni és önbizalmat sugall. Legyőzi a búskomorságot és a mély 

kétségbeesést amire a Bak jegy szülötte olykor hajlamos.  

 

 



A Bak kristálymeditációja 

 

Készíts magad elé és gyújts meg egy sötétkék vagy sötétzöld színű gyertyát. 

Ha szereted, gyújthatsz páfrány, vagy valamilyen fanyarkás illatú füstölőt és kapcsolj be halkan egy 

meditációs zenét. 

- Helyezkedj el kényelmesen lótuszülésben vagy egy támla nélküli széken.  

 

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

hogy a földhöz érinted.  

 

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

összeköti kövedet a Föld belsejével. 

 

- Érezd, hogy ez a föld jellegű energia felfelé áramlik ezen a fonalon, és védőpajzsként 

körbeveszi egész testedet. 

 

- Engedd, hogy ez az energia elmossa minden félelmedet és nyugalommal töltse el a lelked. 

 

- Hatalmas energiája feléleszti kreativitásodat és teremtő erődet. Figyelj a belső hangodra! 

 

- Képzelj el 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 az aragonitot olyan helyre, ahol gyakran látod, vagy hordd 

mindig magadnál, és amikor teheted, 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 Vízöntő csillagkép  

Nap a Vízöntőben január 20 – február 18 

A Vízöntő uralkodó bolygói a Szaturnusz és az Uránusz 

Az egyetemes igazság és a testvériség rendkívül fontos a Vízöntőnek, születési köve az akvamarin 

pedig éppen ezeket a minőségeket támogatja. A Vízöntő jegy szülöttei gyakran gondolnak a jövőre, 

amelyből az emberiség evolúciójával kapcsolatos meglátásaik származnak, az akvamarin pedig segít 

azt a magasabb rendű tudatállapotot előidézni, amely lehetővé teszi az ilyen időutazást. Ez a kő 

tudatosabb életre ösztönöz, támogatja az emberiség szolgálatát és összehangolja céljait a 

tapasztalataival. 

Régen azt tartották, hogy az akvamarin megvéd a sötétség erőitől és hogy a jó szellemek pártfogoltja. 

Az biztos, hogy a kő gyengéd energiái kitűnően enyhítik a stresszt, és arra bátorítják a Vízöntőt, hogy 

még a nehéz időszakban is vállaljon felelősséget a saját tetteiért. Ha tudat alatt saját maga ellen 

dolgozna, akkor ez a kő segít megszabadulni ettől a viselkedésmintától. 

 

A kristályok és a Vízöntő adottságai 

A Vízöntő jegyű szülöttek kollektív feladata, hogy segítsék az emberiség evolúcióját. Megvan a 

képessége arra, hogy megérezze, mire lesz szüksége az emberiségnek 20 év múlva, mert jó adottságai 

vannak ahhoz, hogy megérezze a jövőt. Feladata és egyben lehetősége is van arra, hogy társadalmi 

változásokat idézzen elő, és hogy minden szinten küzdjön az igazságért. Mindig az aktuális irányvonal 

előtt járva lehetősége van arra, hogy képességeit a világ jobbítására használja.  

A holdkő az újrakezdések köve. sokat segít ebben, az ametiszthez hasonlóan, ami segít a jövőre 

vonatkozó meglátásait gyakorlatiasan alkalmazni. 

A fluorit segít összekapcsolni a már meglévő ismereteit az új információkkal. 

A kék celesztit mennyei rezgése lelki békét teremt, és kapcsolatba hozza az angyalokkal. Ez a kő a 

spirituális fejlődésre és a megvilágosodás elérésére ösztönzi. 

A labradorit kitűnően fejleszti az intuíciót, és kapcsolatot teremt az egyetemes tudatossággal. Az 

intellektuális ismereteket a megérzésekkel szintetizálva eloszlatja a hamis illúziókat. Az átalakulás 

egyik legfontosabb köve a labradorit, támogatást nyújt a változáshoz, és segít a Vízöntő kor 

emberévé válni. 

Ha a földön nem érzi igazán otthon magát, akkor a moldavit energiái segíthetnek. Ennek a világűrből 

származó kőnek a segítségével kapcsolatot teremthet a kozmikus tudatossággal, és a földön kívüli 

birodalmakkal.  

Vízöntőként adottsága van ahhoz, hogy ráhangolódjon mindenféle rezgésre, és ahhoz is, hogy a 

diszharmóniából egyensúlyt teremtsen.  



Ez az adottsága kitűnő gyógyítóvá teszi a Vízöntő jegy szülöttjét. A magnetit (mágnes) erőteljes 

energiáival nagy segítségére lehet a gyakorlatban, mivel segít a Föld meridiánjaival dolgozni, vonz és 

taszít, energizál és nyugtat, és egyensúlyba hozza az intellektust az érzelmekkel, a lelki stabilitás 

érdekében. 

 

A kristályok és a Vízöntő feladatai 

A Vízöntő jegy szülötteinek feladata, hogy rugalmasak maradjanak, és hogy nyitottak legyenek a 

változásra, ha a fejlődésük ezt kívánja meg. Mivel a Vízöntő szilárd, de mégis nagyon egyedi jegy, 

ezért könnyen kibillen az egyensúlyi helyzetből. 

Az angelit és a kék celesztit harmóniát teremt, a magnetit (mágnes) pedig enyhíti az 

idegfeszültséget, és növeli az érzelmi feszültségekkel szembeni toleranciáját. 

A fluorit jótékony hatású lehet, ha úgy érzi, hogy kicsúszott a kezéből életének irányítása. A változás 

iránti igénye gyakran vezet konfliktushoz a környezetében élőkkel. 

A celesztit nagyszerűen használható a konfliktusok feloldásához is, a szugilit pedig a kompromisszum 

nélküli problémamegoldást támogatja. 

A jáspis erőt ad a szükséges konfliktus vállalásához, a bíbor fluorit pedig segít együttműködve 

megoldást találni. 

 

A kristályok és a Vízöntő érzelmei 

A Vízöntő jegy szülötteinek érzelmei meglehetősen instabilak és irracionálisak. A holdkő segíthet az 

érzelmi instabilitás és a stressz megszüntetésében, a solár plexusra (napfonat csakra) téve pedig 

megszünteti a régi érzelmi mintákat. 

A krizopráz érzelmi biztonságot és bizalmat kölcsönöz használójának. Ha bármilyen módon kölcsönös 

függőségi viszonyban van valakivel, akkor segít függetlenné, de érzelmileg elkötelezetté válni.  

A Vízöntő szülötte meglehetősen nehezen élik meg az intimitást, mert sokkal inkább tartoznak egy 

csoporthoz, mint egy – egy emberhez. Ha elszigetelve érzi magát a többi embertől, akkor a rózsaszín 

„szeretet kövek”, a rózsakvarc, vagy a rodokrozit viselése különösen jótékony hatásúak. 

 

A kristályok és a Vízöntő gondolkodásmódja 

A Vízöntő hajlamos arra, hogy bolondos, rendetlen jegy legyen, bár nagyon is képes arra, hogy 

eredeti módon, produktívan gondolkodjon. Intuitív gondolkodásmódja lehet, hogy némi 

szervezettséget igényel. Az akvamarin nagy segítségére lehet abban, hogy lecsendesítse az elméjét, 

megszűrje az információkat, és a lényegre összpontosítson. Ez a kő világosabb felfogást ad, és 

fejleszti az intellektust. 



 

A Vízöntő jegyét két teljesen különböző bolygó uralja, a Szaturnusz és az Uránusz. 

A Szaturnusz szilárd, merev, és a konformitásra (azonosság, megegyezés, egyformaság) törekszik, az 

Uránusz pedig szeszélyes, rugalmas, kaotikus, és változtatni akar. Elképzelhető, hogy a Vízöntő jegy 

szülöttje úgy érzi, hogy a két szélsőség, a megőrzés és a fejlesztés között mozog, amitől 

excentrikusnak és különcnek tűnhet. Az is lehet, hogy kétségbeesetten próbálja mindezt egy 

konvencionális formába önteni, ami hatalmas mentális stresszt okozhat. 

A kék celesztit segít integrálni ezt a két aspektust. Meglazítja a szaturnuszi oldalt és rendszerezi az 

uránuszit, ezáltal teremt harmóniát. 

A fluorit segít úrrá lenni az uránuszi káoszon, és megteremteni a Szaturnusz által igényelt 

szervezettséget és stabilitást. 

A kristályok és a Vízöntő lelki útja 

A Vízöntő lelke az emberiség jólétéért munkálkodik, a holisztikus fukszit kő pedig nagyszerű 

támogatója ebben.  

A boji kövek (vagy moki kövek) rezgése a Vízöntő szülöttek számára oly kedves dologgal, a 

testvériség minőségével van összhangban. Ezek a kövek, amelyekről úgy hírlik, hogy egy másik 

bolygóról kerültek hozzánk, jó nyomon tartják a Vízöntőt a lelki úton. 

 

A Vízöntő gyógyító kristályai. 

A Vízöntő jegy által uralt testrészek: alsó lábszár, boka, a keringési rendszer és a tobozmirigy 

Uralkodó bolygói, a Szaturnusz és az Uránusz által uralt testrészek: idegrendszer, keringési rendszer, 

könyök, Achilles ín, vénák, visszerek, teljes érrendszer, sípcsont, boka 

Születési idejéből adódóan a betegségei lehetnek: idegbetegségek, ritmuszavarok, bokatörés és 

egyéb balesetek, visszér betegségek, magas vérnyomás, érgyulladás, hormon-problémák, 

pánikbetegség, alvászavarok 

A tobozmirigy szabályozza a bioritmust, amely a hormontermelést és a test folyadékháztartását 

irányítja. A holdkő a fejtetőre téve nagyon jó hatással van a tobozmirigyre, és álmatlanság esetén is 

segít. 

A Vízöntő szülöttek gyakran érzik úgy magukat, mintha láthatatlan elektromosság járná át a testüket 

(ezt nevezik Uránusz – effektusnak). Ha maga köré szór apró ametiszt köveket (nagyon jók erre a 

célra az apró ujjkövek, ami 100 db-os csomagban kapható), majd ellazulva ül vagy fekszik a körben 15 

percig, ez megszabadítja a negatív energiáktól és megnyugtatja. 

A vérkő (hematit) hatékonyan gyógyítja a keringési rendellenességeket és kitűnő vértisztító is.  

Lábszár és bokafájdalom esetén a heliotrop nyújt hatékony segítséget. 



A Vízöntő további kövei, amelyekkel később foglalkozunk: 

Borostyán: A Vízöntőknek úgy hat a borostyán mint egy antidepresszáns. Jókedvet hoz, szembesíti a 

Vízöntőket a negatív gondolataik okozta rossz kedvükkel. Ha figyelnek rá, feltárja előttük az élet 

szépségeit, segíti az örömteli gondolatokat. A borostyán tudat – és elmetisztító hatást gyakorol a 

Vízöntőkre.  

 

Karneol: A karneol erősíti a Vízöntő kapcsolatát a Földdel és a földies erőkkel. A Vízöntő jegyét két 

teljesen különböző bolygó uralja. A Szaturnusz szilárd, merev és a konformitásra törekszik, míg az 

Uránusz szeszélyes, rugalmas, kaotikus és változtatni akar. A karneol bátorságot, stabilitást és 

állóképességet ad a Vízöntőnek és arra tanítja, hogy szenteljen nagyobb figyelmet a jelen 

pillanatnak.  

 

Lazurit: A lazurit érzelmi biztonságot és bizalmat kölcsönöz a Vízöntőknek. Ha bármilyen módon 

kölcsönös függőségi viszonyban van valakivel akkor segít függetlenné de érzelmileg elkötelezetté 

válni. 

Obszidián: Az obszidián minden síkon oldja az energiaáramlás blokádjait, különösen hasznos segítség 

félelmek ellen. Segíti és erősíti a Vízöntők tisztánlátó képességét. Belső szilárdságot és erőt ad, 

nagymértékben segíti a Vízöntők változási folyamatait.  

 

Ónix: A Vízöntő hajlamos arra, hogy bolondos, rendetlen jegy legyen, bár nagyon is képes arra, hogy 

eredeti módon, produktívan gondolkodjon. Nagy segítségére lehet az ónix abban, hogy lecsendesítse 

az elméjét, megszűrje az információkat és a lényegre fókuszáljon.  

 

Türkiz: A Vízöntőknek inspirációt kölcsönöz a türkiz, ugyanakkor nyugalmat és erőt is ad a 

humanitárius céljainak megvalósításához. A türkiz segíti a Vízöntő csillagjegy szülöttét abban, hogy 

szellemi ideáit összhangba hozza a külvilág adottságaival. Óvja a nyíltszívű Vízöntőt az ártalmas 

befolyásoktól, hogy valódi lényét könnyebben felismerhesse és megvalósíthassa.  

 

Aventurin: Elősegíti a Vízöntők személyiségének megismerését és megélését. Oldja az érzelmi 

gátakat, erőteljes vitalitást kölcsönöz. Termékennyé teszi a Vízöntők más emberekkel való 

kapcsolatát és segíti abban, hogy kifejezze saját személyiségét. A Vízöntő vele született adottsága 

révén kitűnő gyógyítóvá válhat. Az aventurin összeköti Őt a természet gyógyító erőivel. 

 

 

 

 

 

 

 



A Vízöntő kristálymeditációja 

 

Készíts magad elé és gyújts meg egy kék, lila, vagy zöld színű gyertyát. 

Ha szereted, gyújthatsz fahéj, lótusz, vagy eukaliptusz füstölőt és kapcsolj be halkan egy meditációs 

zenét. 

- Helyezkedj el kényelmesen lótuszülésben vagy egy támla nélküli széken.  

 

- Kezedben egy angelittel (angyalok köve) figyelj önmagadra és a kövedre, majd tisztítsd meg 

kövedet úgy, hogy néhányszor gyengéden ráfújsz.  

 

- Hunyd le a szemed, tartsd a fejed fölé a kristályt és vizualizáld, hogy egy piramis alakú fényt 

bocsát ki magából, ami finoman és lágyan körbeveszi egész testedet. 

 

- Érezd, hogy ez az angyali energia egy védőpajzsot alkot körülötted, feloldja minden 

aggodalmadat és megnyugtat.  

 

- A piramis fény erőteljes energiája felébreszti kreativitásodat és teremtő erődet. Figyelj a 

belső hangodra! 

 

- Vizualizálj bármit, amit az elkövetkező időszakban szeretnél megélni. Első alkalommal 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.  

Az angelitet tedd olyan helyre, ahol gyakran láthatod, vagy hordjad 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 Halak csillagkép  

Nap a Halakban Február 19 – Március 20 

A Halak uralkodó bolygói a Neptunusz és a Jupiter 

A Halak születési köve az ametiszt. 

A Halak szülött felváltva mozog a hétköznapi valóság, a képzelet és a misztikum világa között, az 

ametiszt pedig hidat teremt számára. Nagyfokú érzékenysége miatt hajlamos átvenni mások 

energiáit, ezért is van szüksége az ametiszt megtisztító energiáira. Ez a kő megvéd a káros 

földsugárzásoktól és a negatív környezeti energiáktól, amik fizikailag megbetegítik az arra érzékeny 

embereket. A Halaknak javasolt, hogy viseljék gyakran az ametisztet.  

A Halak jegyűek gyakran nem érzékelik a határokat, az ametiszt viszont segít abban, hogy 

egyértelműen érezze, hogy meddig tart az Ő világa és hol kezdődik valaki másé, és ahhoz is 

hozzájárul, hogy biztonságban érezze magát a saját határai között. 

 

A kristályok és a Halak adottságai 

A Halak jegy szülötteinek jelentős okkult és művészi adottságai vannak. Az ametiszt fokozza az 

intuíciós készséget. 

A berill a tisztánlátók köve, jó meglátásokat és a láthatatlan világok iránti tudatosságot ad. Fontos, 

hogy bölcsen használja ezt a követ, különösen, mivel képes a lehetőségeket valóra váltani. 

A Halaknak élénk a képzelőereje, és ha a legrosszabbtól fél, akkor azt teremti meg magának. A kék 

achát segít pozitív irányba terelni a gondolatait. 

A Halak gondoskodó és együttérző személyiségével szívesen segít másokon. Az ametiszt segít az 

adottságaira összpontosítani és kapcsolatba kerülni az Isteni szeretettel, hogy ezáltal az emberiséget 

szolgálja. A Halak jegyű férfiaknak a kék achát segít elfogadni érzékeny, együttérző természetüket. 

A Halak adottságai jól hasznosíthatók az üzleti életben, mások irányításában és a segítő 

foglalkozásokban is. A holdkő jól illik intuitív természetéhez, elősegíti a spirituális meglátásokat a 

hétköznapokban is. 

A kristályok és a Halak feladatai 

A Halak jegyűek számára hatalmas feladat a földön járni. A vérkő (hematit) segít ebben, és fejleszti az 

intuíciós készséget is. Távol tartja a nemkívánatos hatásokat, ösztönzi az álmokat, és támogatja az 

önzetlenséget és az idealizmust. Ami pedig még fontosabb, hogy segít a jelenben élni. 

A legtöbb Halak szülött hajlamos a légvárak építésére, ha a hétköznapi valóságot túl kegyetlennek 

érzik. Ilyenkor szívesen menekülnek a fantázia világába, az illúziókba, vagy az ábrándok közé. Ennél a 

jegynél szenvedélybetegségek is kialakulhatnak. Az ametiszt segít szembenézni a valósággal, és mély 

meditációs állapotban hatalmas békét és önzetlenséget ad. 



A Halak szülött legnagyobb feladata, hogy elkerülje a mártír – áldozat szerepet. Olyan gyakran akar 

megmenteni másokat – vagy a világot -, hogy folyamatosan csak ad és ad, és közben  nem is veszi 

figyelembe, hogy a megfelelő helyre kerül – e az energiája. Nagyon hamar mártír, vagy áldozat 

szerepben találhatja magát, a fukszit kő viszont megtanítja különbséget tenni a helyzetek között. Bár 

a fukszit nem tartozik szorosan a Halakhoz, mégis felbecsülhetetlen értékű a számukra, mivel 

megmutatja, hogy meddig segíthet és segít megállni, hogy ne akarjon megmenteni másokat attól, 

hogy tanuljanak a hibáikból. A fukszit a feltétel nélküli szeretetre tanít. Segít elkerülni azokat a 

helyzeteket, amelyekben úgy tűnik, hogy a Halak a megmentő, (amitől lelkileg jobban érzi magát) 

valójában azonban egy destruktív viselkedést támogat a „megmentéssel”. 

A morganit egy másik kitűnő kő a Halak jegyűek számára, mivel megszünteti az áldozati mentalitást, 

a türkiz pedig a mártír vágyait alakítja át. 

 

A kristályok és a Halak érzelmei 

A Halak az egyik legérzelmesebb állatövi jegy, szülöttei nehezen tudják függetleníteni magukat az 

érzelmeiktől. Számukra nem könnyű hátralépni kettőt, és objektíven megvizsgálni az érzéseket, mert 

rengeteg minden történik a mélyben, a tudat alatt. 

Az átlátszó szelenit tisztázza az érzelmi zavarodottságot, és segít megérteni, hogy mi minden történik 

a tudatalatti szintjén. A szelenit nagyszerűen stabilizálja az érzelmeket. 

Az akvamarin szintén segít meglátni a felszín alatt zajló folyamatokat, és segít kifejezésre juttatni az 

érzelmeket. Az akvamarin csökkenti a félelmeit és enyhíti az érzékenységét. 

Könnyebben megszabadulhat az érzelmi terhektől, ha berillt tart a kezében meditálás közben. 

A holdkő a Halak intuitív természetével van összhangban, és segít alkalmazni a spirituális 

meglátásokat a hétköznapi életben. 

A holdkő a kék smithsonittal együtt alkalmazva segít az érzelmi gátak feloldásában, és harmóniát 

teremt a teste és az érzelmei között. 

A Halak jegy szülötteire jellemző, hogy gyakran úgy kezdenek bele egy új kapcsolatba, hogy még tart 

a régi, és ilyenkor a felszín alatt meglehetősen nagy az érzelmi kavarodás. 

Az akvamarinnal való meditáció során világosabban láthatja a kapcsolatait, a kötelékek elvágásának 

szertartása (néhány nap múlva a Rákban álló Holdnál kitérünk rá) pedig segít megszüntetni azokat az 

érzelmi szálakat, amelyek megmaradtak az előző kapcsolataiból. 

 

A kristályok és a Halak gondolkodásmódja 

A Halak szülött gondolkodását mélyen áthatják az érzelmek. A racionális döntések helyett sokszor 

inkább érzelemből reagál, a kék achát viszont segít különbséget tenni az intellektus és az érzelmek 

között. Az achát fokozza az intuíciót, és segít racionálisan megfogalmazni gondolatait. 



A logikus gondolkodást két olyan kő segíti elő, amelyek szintén nem kapcsolódnak szorosan a Halak 

jegyhez, de nagyon hasznosak lehetnek: 

A cianit leleplezi az illúziókat, és rendet teremt a zűrzavarban, támogatja alogikus és következetes 

gondolkodást és a tudatosságot. Spirituális szempontból tudatosabbá teszi viselőjét. és arra bátorítja, 

hogy mindig igazat mondjon. A szodalit szintén a logikus gondolkodásmódot segíti elő, 

megérzésekkel és spirituális szemléletmóddal ötvözve ezt.  

 

A kristályok és a Halak lelki útja 

A szelenit megkönnyíti a Halak lelki útját, amely az Isteni energiával való egyesülés felé vezet. 

A magnetit (mágnes) a feltétel nélküli szeretetgyakorlásában segít, aminek során megszűnnek a 

másik fél iránti elvárások, képes lesz másokat úgy elfogadni, ahogy vannak, és a Halak jegy szülötte 

sem veszi magára mások problémáit. 

 

A Halak gyógyító kristályai. 

A Halak jegy által uralt testrészek: boka, lábfej, talp, lábujjak, nyirokcsomók, agyalapi mirigy, 

tobozmirigy, nyirokrendszer. 

Uralkodó bolygói, a Neptunusz és a Jupiter által uralt testrészek, szervek: anyagcsere, növekedés 

(súlyban is), máj, keringési rendszer. 

Születési idejéből adódóan a betegségei lehetnek: orvosilag nehezen diagnosztizálható, rejtélyes 

betegségek, függőségek, allergiák, légúti problémák, vízvisszatartás, bokadagadás, veseproblémák, 

nyirokcsomók problémája, vérszegénység, alkoholizmus, drogfüggőség, mirigyek rendellenességei 

(tobozmirigy), tüdő nyákosodása. 

A holdkő szabályozza a nyirok áramlását, a füstkvarc pedig jótékony hatással van a láb alsó részére, 

megszünteti a görcsöket és segít a negatív energia kiáramoltatásában.  

A Halak szülöttének legtöbb betegsége abból ered, hogy nehézségeik vannak a fizikai testben való 

létezéssel, hogy átveszik mások érzéseit, és hogy túláradó érzelmeik vannak. 

A lepidolit minden ilyen betegség esetén kitűnő gyógyír, mert segít megszabadulni mások hatásától, 

és legyőzni az érzelmi vagy mentális függőséget. Lítium tartalma kontrollálja a hangulatváltozásokat 

és érzelmi harmóniát teremt. Különösen hatékony, ha kristályvízként alkalmazzuk.  

Egy kisebb darab lepidolitot 2 dl forrásvízbe (vagy tisztított vízbe) teszünk, és néhány órára kitesszük 

a napra. Ezt egész napra elosztva, lassan kortyolgatva kell elfogyasztani minden nap legalább 2 hétig. 

 

 

 



A Halak további kövei, amelyekről később még szó lesz: 

 

Fluorit: A fluorit elmélyíti a Halak intuitív érzékelését. Világosságot teremt a bensőjükből feltörő 

képek és sejtések özönében, s rávilágít azok igazságtartalmára. Bátorságot ad nekik benső 

felismeréseik átéléséhez.  

 

Gyöngyház: Az érzékeny Halaknak a gyöngyház a védettség érzését közvetíti, ugyanakkor támogatja 

segítőkészségüket, együttérzésüket és a szeretetteljes odafordulásra való képességüket.  

 

Jade: A jade harmonizál az együtt érző, gyengéd és szeretetteljes Halak csillagjegy szülöttének 

természetével, támogatja és segíti Őt abban, hogy bízzon szíve bölcsességében. A Halak lelkét 

befogadóvá teszi arra, hogy az életet annak szépségében és teljességében élje.  

 

Hegyikristály: A hegyikristály segíti a Halakat, hogy rátaláljon saját útjára és helyes döntéseket 

hozzon. Újra és újra friss energiával tölti fel, védelmet biztosít és segíti a belső szilárdság kifejlődését.  

 

Jáspis: A jáspis türelmes szeretetet és állhatatosságot kölcsönöz a Halaknak. Ráébreszti, hogy minden 

tapasztalatnak, tulajdonságnak és életformának megvan a maga helye. A jáspis segíti a Halakat 

gyenge és energiahiányos állapotban is. A jáspis önmagával szembeni őszinteségre is ösztönzi a 

Halakat, megakadályozza, hogy hazudjon önmagának. 

Amazonit: Az amazonit kiegyensúlyozottá teszi a Halakat, oldja a lelki feszültséget és nyugtatólag hat 

stresszes időszakukban.  

A Halak csillagjegy szülötteit mélyen áthatják az érzelmek. A racionális döntések helyett sokszor 

inkább érzelmekből reagál. Az amazonit segít különbséget tenni az intellektus és az érzelmek között. 

Fokozza az intuiciót és segít racionálisan megfogalmazni megérzéseit.  

 

Lazurit: A lazurit segít a feltétel nélküli szeretet elsajátításában, mely során megszűnnek a másik fél 

iránti indokolatlan elvárások. Képessé teszi társát úgy elfogadni ahogy van és abban is segít, hogy ne 

vegye magára mások problémáit. A lazurit elősegíti a logikus gondolkodásmódot, megérzésekkel és 

spirituális szemléletmóddal ötvözve ezt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



A Halak kristálymeditációja 

Készíts magad elé és gyújts meg egy kék, lila vagy ezüst színű gyertyát. 

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

zenét. 

Egy kék achátot lazán a markodban tartva, folyó víz alatt tisztíts meg. Figyelj a kövedre és érezd, 

amikor tiszta. 

- Helyezkedj el kényelmesen lótuszülésben vagy egy támla nélküli széken.  

 

- Kezedben a köveddel, lehunyt szemmel figyelj önmagadra, figyelj befelé. 

 

- Lassan emeld a kristályodat a napfonat csakrád (solar plexus) fölé és képzeld el, amint egy 

hatalmas energiabuborék áramlik ki belőle, ami finoman és lágyan körbeveszi egész testedet. 

 

- Érezd, amint ez az energia védőpajzsként vesz körül, és engedd, hogy a kő magába szívja 

minden negatív és túlnőtt érzelmedet, nagy nyugalmat teremtve benned ezzel. 

 

- A védőpajzs 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 figyelmed fordítsd a külvilágra. 

 

- A kék achátot tartsd magadnál, vagy tedd olyan helyre, ahol gyakran 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 fejezet befejezéseként 

Ezzel végeztünk a 12 Nap – jeggyel.  

A kristálymeditációkat vedd komolyan! Bár csábító a gondolat, hogy bármilyen kívánságunk 

teljesülhet, ez igaz is, de hiába bármi földi jó, ha nincs egészség. Ha magadnak végzed a meditációt, 

javaslom, hogy bármilyen kívánság mellé vizualizáld, hogy egészségesen élvezed az eredményt. 

A Nap – jegy meditációit gyógyításnál átírhatod az adott fizikai problémára ehhez hasonlóan:  „….. 

vizualizáld, hogy az elkövetkező időszakban a gyomrod egészséges” (könnyedén jársz, a térded hajlik, 

a kezedet fel tudod emelni, stb.) mindig a körülményeknek megfelelően.  

A meditációt teheted a kezelés idejére, de akár a kezelés befejezéseként is alkalmazhatod.  

Következő alkalommal az Ascendensnél, majd a Hold – jegyeknél újabb meditációkat vagy kisebb 

szertartásokat kapsz minden jegyre.  

Lehet, hogy jelenleg el sem tudod képzelni, milyen hatalmas jelentősége van a meditációnak. Kérlek, 

csak tegyél egy próbát. Ha kételkedsz, tedd fel a kérdést önmagadnak: Mi van, ha mégis így van? Ha 

ez a 15 – 20 perc örökre megváltoztathatja az életedet, ugye neked is megér egy próbát? 

 


