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Mi a Hold – jegy? 

A Hold megközelítőleg két és fél nap alatt halad át egy – egy állatövi jegyen, ami erőteljes 

hatással van a lélekre. Ha úgy érzed, hogy sem a Nap – jegyed, sem az Ascendensed nem 

egészében illik rád, akkor valószínűleg a Hold – jegyed a domináns. 

A Hold érzelmeket, erőteljes ösztönöket, mintákat és ősi, karmikus öröklődéseket jelképez, 

melyek a tudattalan szintjén működnek.  

A Hold helyzete születésünk idején megmutatja lelkivilágunkat, érzéseinket, ösztönös és 

spontán reakciónkat, elvezet a tudattalan rétegeinkbe. Megmutatja, hol találjuk meg a 

biztonságot, a védettséget. Célja az érzelmek és a fantázia kibontakoztatása, gondoskodó, 

segítő princípium. 

Telihold idején a heliotroppal történő 15 perces meditációban minden Hold – jegy 

számára világossá válnak azok a még kielégítetlen szükségletek, vágyak, amelyek 

életüket irányítják. Izgalmas tapasztalásokban lehet részed, próbáld ki! 

Ezek olyanok, mint egy régi magnószalag, amelyet önmagunkban játszunk le, automatikusan 

reagálva a lelkünk mélyén eltemetett emlékekre. A szalagokon múltbéli élettapasztalatok, 

szülői nevelés, rejtett félelmek szerepelnek, amihez a Hold hozzáadja a maga energiáját és 

ebből merítünk. 

Havonta egyszer átlagosan két és fél napig a Hold együtt áll a születési képletünkben 

lévő radix Holddal. Tehát kb. két és fél napig a Te születési csillagjegyeden halad keresztül. 

Figyeld meg, hogy ebben az időszakban általában különösen érzékenyebb vagy, és felszínre 

törnek a múlt megoldatlan problémái. Ilyenkor, ha ráhangolódsz a Hold - kristályodra, 

átírhatod ezeket a régi „magnószalagokat”, amelyek tudat alatt irányítanak téged.  A Hold - 

kristályok megszüntetik az érzelmi függőséget, és hozzásegítenek az egészséges 

szeretetforráshoz. Ilyenkor újra programozhatod magad! 

Minden Hold – jegyhez tartozik egy kristály, ami fejleszti az intuíciót. Az intuíció azt jelenti, 

hogy odafigyelünk a belső tudásunkra, ráhangolódunk az öt érzéken túli finom jelzésekre, 

összekapcsoljuk a látszólag különálló tényeket, és így kreatív végkövetkeztetéshez jutunk el. 

Az intuíció olyan éleslátást és válaszokat ad nekünk, melyekhez nem juthatunk el a 

megszokott csatornákon keresztül. 

Ez felbecsülhetetlen érték, ami teljesen megváltoztatja az életünket! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HOLD – JEGYEK 

 

Hold a Kosban 

Holdkristály: tejkvarc (hegyikristály, ami még nem kristályosodott ki, hókvarcnak is 

nevezik) 

Az intuíció kristálya: ametrin 

Lunáris ( a Hold járásának megfelelő ) kristályok: ametrin, aragonit, aventurin, heliotrop, 

kék achát, karneol, cerusszit, krizoberill, krizopráz, sólyomszem, vaspirit, jáspis, kunzit, 

magnezit, vörös jade, rodonit, rubin 

 

A Kos holdkristálya 

A tejkvarc a tiszta kvarc minden pozitív, energizáló tulajdonságával rendelkezik, de hatása 

sokkal lassúbb. Ez rendkívül előnyös, mivel enyhíti a Kos szenvedélyes Holdjának hatását, 

és megtanítja az együttműködés és a diplomácia fontosságára.  

A kvarc az a kristály, ami a lehető legtökéletesebb állapotúvá alakítja az energiát, és ami 

természetes számítógépként információkat és energiamintákat tárol. 

Különösen hasznos a Hold által meghatározott, mélyen berögződött viselkedési minták 

átalakításakor, mivel képes feloldani az előző életekből hozott karmikus gyökereket. 

 

A Kos Hold pozitív tulajdonságai 

A Kos Hold – jegyben született ember bővelkedik bátorságban és 

kezdeményezőkészségben, ideálokban és életerőben, ezen kívül erőteljes önérvényesítő 

képességgel rendelkezik. Mások készen állnak arra, hogy átvegyék a lelkesedését. Amior 

rátalál igazi énjére, (és nem az egója irányítja) akkor képes törődni másokkal, sőt ha kell, 

harcol a jogaikért is. 

Holdja pozitív tulajdonságainak megerősítéséhez a legtökéletesebb kövek az aventurin és a 

heliotrop. 

 



A Kos – Hold rejtett vágyai 

Szüksége van szenvedélyre, a szabadságra, és a kalandokra, mindezeket pedig a rubin 

erősíti. A Kos – Hold nem szereti, ha megmondják neki, hogy mit tegyen, vagy ha ellátják 

tanácsokkal. Erőteljes érzelmi igényei azonnali kielégítést követelnek, ezért olykor felnőtt 

korban is gyermekként viselkedik. Személyiségének ez a makacs része elvárja, hogy 

rajongjanak érte, és elismerjék a Kos jegyre különösen jellemző bátorságáért és 

önállóságáért. 

Miközben arra törekszik, hogy megszerezze amit akar, szűklátókörűvé  és érzéketlenné 

válhat más emberek szükségletei iránt. Ugyanakkor Nap – jegye hatására ott van benne a 

vágy, hogy kilépjen önzőségéből, hogy kapcsolatot teremtsen másokkal, nyitott legyen a 

barátságra és elfogadja a kölcsönös egymásrautaltságot.  

A kunzit segít abban, hogy kreatív módon kompromisszumot kössön a saját és mások 

szükségletei között. 

A cerusszit elősegíti a rövidtávú kompromisszumokat, és segít alkalmazkodni olyan 

helyzetekhez, amelyekkel szemben nagyon erős belső ellenállást tanúsít.  

A magnezit arra ösztönzi, hogy háttérbe szorítsa az egóját annak érdekében, hogy jobban 

figyelhessen másokra. A vágyai azonnali kielégítésére irányuló mindent elsöprő kényszere, 

és udvariatlansága miatt – ami a türelmetlenségéből fakad – aktuális vágya mindent 

felemészt. A várakozás, vagy ami még rosszabb, a reményvesztettség fizikai szinten 

megnyilvánuló betegséghez vezethet. 

A vaspirit enyhíti a csalódottságot és növeli az önbizalmat, belső harmóniát teremt, és segít 

félretenni vágyait egy későbbi kielégülés reményében. 

 

Gátlások és gátlástalanságok 

A Hold a makacs Kos jegyében áll, így viselkedését a „mindenek előtt és mindig én” 

hozzáállás jellemzi. Az a régi magnószalag, ami azt mondja: „az én szükségleteim 

mindenekfelett valók”, átalakítható az aragonit segítségével.  

Használja ezt a követ, tartsa a zsebében, és tegye a párnája alá éjszakára. Ez a kő segít 

másokat egyenrangú félként elfogadni.  

A türelmetlenség az egyik legerőteljesebb tulajdonság, ami irányítja a Kos Holdjegy 

szülöttjét, de meglepő módon egy ilyen ösztönző Hold mellett a dolgok halogatása is jellemzi 

olykor. Ez a határozatlanság abból fakad, hogy fél alvetni magát a kritikának, fél, hogy 

rosszul csinál valamit. 

Ilyen helyzetben az aventurin ragyogó, magabiztos energiái segíthetnek gyorsan leküzdeni 

gátlását.  

Lelkének rejtett árnyoldalára jellemző lehet, hogy agresszív és indulatos. Az aragonit képes 

legyőzni ezt a dühöt, mert elősegíti a türelmet és az elfogadást, erősíti a fegyelmet és a 

megbízhatóságot.  



A kék achát és az élettel teli vörös jade is csillapítja az indulatokat. Ezek a kövek 

megfelelőek akkor is, ha ki szeretné engedni a „fáradt gőzt”, mert konstruktív módon 

segítenek feloldani a feszültséget. 

Tartsa a kezében néhány percig bármelyiket a két kő közül, és hagyja, hogy indulatai 

beleolvadjanak a kőbe, annak érdekében, hogy ráébredhessen a rejtett indítékra, amit az 

indulatai eltakarnak. 

Az érzelmi gátak a Kos Hold esetében az önzésből és az önmagába fordulásból fakadnak, 

melyek megakadályozzák abban, hogy rátaláljon belső énje középpontjára, a mentális gátak 

pedig olyan elvekből fakadnak, melyekhez túlságosan ragaszkodik. 

Ezeket segít eltávolítani a heliotrop és a krizopráz, melyek önzetlen energiáikkal segítenek 

felismerni a múlt egoista indíttatásainak hatását a fejlődésére. 

Rugalmasabban alkothat véleményt az aragonit segítségével, ami szélesebb látókört 

biztosít.  

A felelősség hárítása is könnyen berögzült szokásává válhat. Az éber energiájú 

sólyomszem segít leszokni arról, hogy a saját maga által előidézett problémái miatt másokat 

okoljon, és arra ösztönzi, hogy odafigyeljen mások és a saját épségére. 

 

Törődjön többet magával! 

A Kos hold általában másoktól várja az elismerést és a tiszteletet, ami csak az egóját 

táplálja. Helyette inkább kényeztesse magát, béküljön meg önmagával, és növelje 

önbizalmát a krizoberill segítségével. 

A mások jogaiért való kiállás is jótékony hatású lehet, mert így idealista törekvései végre 

testet ölthetnek egy olyan ügyben, amiben hisz. Ezt a folyamatot elősegítheti az aventurin 

viselésével. A vörös, vagy barackszínű aventurin kitűnő összhangban van a Mars uralta   

Kos – Holddal. 

 

Az intuíció fejlesztése 

Az ametrin ötvözi az ametiszt emelkedett spirituális rezgéseit és oltalmazó tulajdonságait a 

citrin vibráló energiájával. Ennek a kristálynak nagyon hamar érezhető a hatása, így 

összhangban van a Kos szeszélyes Holdjával, miközben segít egy magasabb rendű 

tudatossági szint elérésében. Az ametrin feloldja a mentális feszültséget, nyugtatja az 

idegeket, és segít a meditációra összpontosítani. Így a Kos – Holddal rendelkező jobban tud 

az intuíciójára figyelni. 

 

A Kos Holddal rendelkezők előző életei 

Előző életei során volt keresztes lovag, felfedező és a gyengébbek védelmezője. A Kos Hold 

életeit háborúk, balesetek és vérontás kísérik  



Ha karneolt visel, biztonságban érezheti magát, a heliotrop pedig megtanítja elkerülni a 

veszélyes helyzeteket, és megmutatja, hogyan lehet módszeresen visszavonulni és így 

megérni a másnapot is, hogy tovább „harcolhasson”. Ez a kő csökkenti a krónikus 

türelmetlenséget is. 

Karmikus öröksége az önzőségről is szól, valamint arról a késztetésről, hogy különbséget 

tudjon tenni határozottság és agresszió között. A jáspis viselése segít megérteni a kettő 

közötti különbséget.  

Valószínű, hogy a múltban gyakran volt arrogáns, és túlságosan önmagába forduló. Naponta 

15 percig egy heliotropot a kezében tartva megismerheti az ego nélküli Én minőségét. 

Segítségével összeköttetésbe kerülhet az elmúlt életei alatt felgyülemlett bátorság és 

kezdeményezőképesség forrásaival.  

 

Az együttműködés szertartása 

A másokkal való együttműködés képességének növeléséhez egy tejkvarcra van szükség.  

- Tartsd a kezedben a kristályt és figyeld meg felszínét és tejszerű simaságát, érezd 

meg a mélységeiben rejlő bölcsességet. 

 

- Hunyd le a szemed, és csendesen hangolódj rá a kristályra. 

 

- Engedd, hogy tiszta energiája keresztüláramoljon a kezeden, a karodon keresztül, 

egészen a szívedbe. 

 

- Ahogy az energia eléri a szívedet, úgy érzed majd, hogy nem kell többé egyedül 

megbirkózni a dolgokkal. 

 

- Tudatosítsd magadban, hogy ez a kő összeköt a környezetedben lévő emberekkel. 

 

- Tedd a kristályt a szívedhez, majd a torkodhoz, hogy serkentse a másokkal való 

együttműködési készséget és a tapintatot. 

 

- Mondd ki háromszor hangosan: „Szívesen együttműködök a többiekkel és elfogadom 

a segítségüket.” 

 

- Nyisd ki a szemed, ülj csendesen még néhány percig és tekinteted összpontosítsd a 

kristályra.  

 

Ezt követően viseld a tejkvarcot, hordd magadnál, vagy tedd olyan helyre, ahol jól 

láthatod és gyakran megérintheted. 

 

Figyelem! A különböző Holdjegyek végére írtam egy – egy szertartást, de ezek nem 

kötődnek szorosan a jegyhez, bárki elvégezheti, akinek erre van szüksége! 



 

Hold a Bikában 

Holdkristály: kriszpit (Vénusz haja) 

Az intuíció kristálya: szelenit 

Lunáris kristályok: apacs könnye, berill, kék turmalin, zöld achát, kalcit, idokrász, kunzit, 

cianit, lepidolit, magnetit (mágnes), malachit, mookait, olivin, prehnite, rodonit, aventurin 

 

A Bika holdkristálya 

A kriszpit erőteljes föld jellegű rezgéssel rendelkezik, és hatékonyan integrálja az energiát. 

Segít elengedni a múltat, hogy teljes mértékben megvalósíthassa terveit. Ez a gyönyörű kő 

segít a figyelmet elfordítani a külvilágról, megvilágosítja a lelket és fokozza a spirituális 

érzékenységet. 

 

 

A Bika Hold pozitív tulajdonságai 

Akinek születésekor a holdja a Bika jegyében állt, az hűséges, megbízható és kitartó. 

Valószínűleg stabil partnerkapcsolatban él. Gyakorlati készsége és józan ítélőképessége 

biztos alapokon nyugszik, erejének és állhatatosságának köszönhetően képes véghezvinni 

bármit, amit elhatároz. 

A zöld kalcit feloldja a múltból eredő merev meggyőződéseket, és képessé teszi arra, hogy 

munkára fogja élénk elméjét, hogy új terveket tűzzön ki célul.  

Szemléletmódja általában konstruktív, ezért az olivin a legmegfelelőbb kő arra, hogy 

elősegítse Holdja tulajdonságainak pozitív megnyilvánulásait. 

A cianit arra ösztönzi, hogy bízzon intuíciójában. 

 

 

A Bika Hold rejtett vágyait 

A Bika Holdjegy szülöttje születésétől fogva a biztonságra és társadalmi elismerésre 

törekszik, de legjobban egy változásoktól mentes világra vágyik.  

Ennek eredményeképpen az emberekbe és a saját javaiba kapaszkodik, mert ezek hamis 

biztonságérzetet nyújtanak, mint ahogyan a szexuális kapcsolatok is. (Ezért is lesz fontos a 

kötelékek elvágásának rítusa!)  



A prehnit megkönnyíti az anyagi dolgoktól való elszakadást. Ez a kő az isteni 

megnyilvánulásokba vetett bizalomhoz kapcsolódik, és biztosítja arról, hogy minden igénye 

ki lesz elégítve. 

Az egyik legmélyebb vágya, hogy kapcsolatba lépjen az örökké létező legfelsőbb énjével. A 

kriszpit eljuttatja ehhez az énjéhez, hogy kapcsolatba léphessen spirituális önvalójával, az 

egyetlen valódi biztonsággal. 

A biztonság utáni vágya erősen megmutatkozik kapcsolataiban. Szinte már függ a hűséges 

partnertől és a stabil kapcsolattól. A magnetit (mágnes) pontosan a szeretetet, az 

elkötelezettséget és a hűséget vonzza, vagyis olyan tulajdonságokat, amelyek kedvesek a 

Bika Holddal rendelkezők szívének. 

 

 

Gátlások és gátlástalanságok 

A féltékenység a Bika Hold egyik legjellemzőbb érzése, ami mélyen rejlő gát is lehet, mivel 

nehezen tud felejteni vagy megbocsátani. Ha valaki évekkel ezelőtt okot adott a 

féltékenységre, ezt érvényesnek tartja a jelenben akkor is, ha a körülmények közben 

megváltoztak.  

Az olivin kiváló a féltékenység feloldására, visszaviszi a múltba, hogy rájöjjön, mit tanult 

eddigi tapasztalataiból, és megtanítja megbocsátani. 

Tipikus Bika – Hold vonás, hogy ragaszkodik szokásaihoz, melyek ismerősek, kényelmesek 

és megnyugtatóak, ezért képtelennek érzi magát kilépni a komfortzónájából, bár tudja, hogy 

már nem szolgálják az érdekeit, inkább kárára vannak, mint hasznára. Gyakran túlzott 

birtoklási vágytól is szenved. 

Az olivin ilyen esetben is segít átírni a biztonság „magnószalagjait”.  

A Bika Hold rendkívül eltökélten ragaszkodik a múlthoz, ahhoz, hogy a dolgok ne 

változzanak meg. Annyira erősen gyökerezik benne a változásokkal szembeni ellenállás, 

hogy inkább megbetegszik, minthogy tovább lépjen egy helyzetből, ami már nem válik 

hasznára. Inkább másokat vádol a probléma miatt, minthogy beismerné, hogy Ő a hibás. 

Hogy letörölhesse a régi „magnószalagot”, rá kell jönnie, hogy mindenért, ami velünk 

történik, mi vagyunk a felelősek, és hogy milyen mértékben vádolt eddig másokat. 

A malachit segítségével mélyebben beleláthat a dolgok lényegébe, de lehet, hogy ezt a 

„könyörtelen” követ ellensúlyoznia kell a rodonit finom energiáival, hogy megtanuljon 

megbocsátani és elengedni. 

Az egyik legerősebb érzelmi gátja abból fakad, hogy sértettségét dédelgeti. Az olivin és a 

rodonit segít ezt feloldani, és megnyitja szívét a megbocsátás felé.  

Az apacs könnye felszínre hozza a régi sérelmeket, és segít elengedni azokat. 

A mookait új tapasztalatok felé irányítja, és segít kiválasztani a helyes ösvényt. 



A zöld achát érzelmi rugalmasságot nyújt, ha pedig berillel meditál, megszabadul az 

érzelmi terhektől. Egyszerűen csak engedje, hogy problémái beáramoljanak a kőbe, majd 

mossa le a berillt folyó vízzel. 

 

A Bikában álló Hold hajlamossá teszi arra, hogy elnyomja érzéseit, és mivel a Bika érzéki 

földjegy, ezért fizikai szinten kell ezeket felszabadítani. Ha nem kap érzelmi vagy szexuális 

kielégülést, fennáll a veszélye a kényszeres evésnek és az emésztési zavaroknak, főleg, ha 

arra használja az ételt, hogy elfojtsa az érzelmeit.  

A lepidolit a legmegfelelőbb kő arra, hogy segítse az érzelmi gyógyulást és a függőség 

legyőzését. 

 

 

Törődjön többet önmagával! 

Ha testét melegben, biztonságban és kényelemben tartja, az legalább olyan tápláló a Bika 

Holddal rendelkezőknek, mint a szexualitás. A kék turmalin kapcsolatba hozza a természet 

energiáival, segít harmóniában élni a természettel, és így fizikai testét és lelkét is táplálja. Ez 

a védelmező kő távol tartja a negatív energiákat. 

 

 

Az intuíció fejlesztése 

A szelenit finom barázdái egy másik dimenzióba emelik használóját, és segítenek eljutni a 

föld tömör anyagán túlra, a fény és az anyag közötti világba. Ez a gyönyörű kő a mély béke 

állapotába juttatja, megnyitva az intuíció csatornáit.  

A szelenit magában hordozza mindennek a rezgését, ami a világban már megtörtént, vagy 

ezután fog megtörténniés közelebb juttat az élettervhez. Rámutat a tanulságokra és 

megmutatja, hogyan lehet azokat hasznosítani. 

 

 

A Bika Holddal rendelkezők előző életei 

A Bika – Holdjegy szülöttje lehetett földműves, kézműves, mesterember és valószínűleg 

médium is. A Bika Hold esetében az előző életek legtöbbje a materializmus és a biztonság 

köré összpontosult. 

Lehetséges, hogy véleményét gyakran elhallgatta, nehogy veszélybe kerüljön pozíciója. Ha 

bátorságra van szüksége, hogy elmondhassa véleményét, a kék cianit segíthet ebben. Ez a 

kő segít túllépni a megváltoztathatatlan és vak végzet fogalmán, és segít felelősséget vállalni 

élete alakulásáért.  



A kunzit nyugalma összeköti az egyetemes szeretettel, és az örök spirituális énnel, ami 

mindenkiben ott él. Segít legyőzni az anyagi dolgokhoz való ragaszkodást, amelyek a 

biztonság képzetét keltették a múltban. 

Az elengedés szertartása 

Ahhoz, hogy a Bika Holdjegy szülötte el tudja engedni a dolgokat, szüksége lesz egy zöld 

kalcitra. 

- Tartsd a kezedben a kövedet és érezd, hogy finoman megnyugtat. 

 

- Csukd be a szemed, és csendben hangolódj rá a kristályra. 

 

- Felemelő energiája áramoljon keresztül a kezeden, végig a karodban, egészen a 

solar plexusig (napfonat) 

 

- Ahogy az energia eléri a solar plexust, érezni fogod, ahogy egyre jobban megnyílik. 

 

- Érintsd ide a kövedet, és engedd, hogy az magába szívja félelmeidet és 

bizonytalanságodat. 

 

- Próbálj arra az emberre, gondolatra, vagy helyzetre gondolni, amit el kell engedned. 

 

- Érezd, ahogy a solar plexus megenyhül és elenged, beleáramoltatva  akristályba 

mindent, amire már nincs szükséged. 

 

- Miközben a kristály elnyeli ezeket, mondd hangosan: „ Elengedem ….. 

felszabadítom…. hogy a legjobb legyen nekem”. 

 

- Érezd, ahogy az energia beárad a solar plexusba, vigasztalást és biztonságérzetet 

nyújtva. 

 

- Engedd, majd érezd, hogy a köved megnöveli önbizalmad. 

 

A szertartás végén tartsd a kövedet folyó víz alá 15 percig, hogy alaposan 

megtisztuljon, majd tedd jól látható helyre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hold az Ikrekben 

 

Holdkristály: apofillit 

Az intuíció kristálya: aqua aura 

Lunáris kristályok: akvamarin, aventurin, kék szelenit, kék topáz, kék turmalin, kalcit, 

karneol, csaroit, cianit, rodokrozit, romboid kalcit, rubin, zafír, hópehely obszidián, szugilit, 

variscit 

 

Az Ikrek holdkristálya 

Az pofillit erőteljes rezgésátvivő, ami összeköti a fizikai és a spirituális világot, fokozza az 

intuíciót, és a tisztánlátás adottságát közvetíti, elősegítve ezzel az információ befogadását. 

Minthogy hatékony stresszoldó, az apofillit megnyugtatja a hiperaktív elmét, és csillapítja az 

idegfeszültséget. Előmozdítja az önvizsgálatot, segít rátalálni az igazi énünkre. 

 

 

Az Ikrek Hold pozitív tulajdonságai 

Az Ikrekben álló Hold kitűnő kommunikációs készségeket ad, ezért szülöttje rugalmasan áll 

az élethez. Pontosan megérzi, hogy kire számíthat egy adott helyzetben, és ügyesen alakít 

ki kapcsolatrendszereket. Erős intuícióval rendelkezik, képes gyümölcsöző kapcsolatokat 

teremteni, és hajlamos egyszerre több dolgot is csinálni.  

A homlokára helyezett kék szelenit segít lecsendesíteni száguldó gondolatait és erősíti azt a 

készségét, hogy minél gyorsabban eljusson a problémák gyökeréhez. 

A turmalin tökéletes a pozitív tulajdonságainak megerősítésére, és megvan az az előnye is, 

hogy megóvja a szétszórtságtól.  

 

 

Az Ikrek Hold rejtett vágyai 

Akinek Holdja az Ikrek jegyében áll, annak az a legfontosabb, hogy meghallgassák, akkor is, 

ha semmi fontos mondanivalója nincs. Valószínűleg fél az érzelmeitől. A múltban megtanulta 



elengedni a fájdalmas érzéseket úgy, hogy addig értelmezte őket vagy beszélt róluk, míg 

meg nem szűntek, pedig inkább el kellene fogadnia ezeket az érzéseket. 

A kalcit stabilizálja csapongó gondolatait, és segít kifejezésre juttatni mélyebb érzelmeit. 

Ha vannak be nem gyógyult, fájdalmas érzelmi sebei, ezek gyógyításában segíthet a szelíd 

rodokrozit. 

Ösztönei érzelmi elkötelezettségtől mentesek, mivel alapvetően a szabadságra törekszik, és 

igyekszik minden lehetőségét feltárni. Szeszélyes, változó Holdja képes ravaszul manipulálni 

mások érzelmeit. 

A rózsaszín karneol segít elköteleznie magát egy kapcsolatban, megteremtve azt az 

intimitást, amelyre szüksége van. Ez a kő visszafogja az érzelmi manipulációt, és segít 

túllépni a múltban elszenvedett sérüléseken, ezek mellett segít kifejezésre juttatni érzelmeit, 

és egy olyan társat találni, aki intellektuális szinten is partner. Addig nem lehet boldog egy 

kapcsolatban, amíg nem talál megfelelő szellemi partnert. Az Ikrek - Hold számára ez 

fontosabb, mint a kapcsolat érzelmi része. 

Elméje hiperaktív, egyfolytában kutat és kérdez. Mindenről tudni akar, de ez a kényszer 

annyira túláradó, és olyan felszínes is lehet, hogy végül semmit sem ismer meg igazán.  

A zafír segít összpontosítani a gondolatait és megnyugodni, felszabadítva a nem kívánt 

gondolatokat és az idegfeszültséget, és lehetővé téve, hogy a fontos dolgokra koncentráljon. 

A zafír kitűnően hat a kommunikáció minden szintjén.  

Az Ikrek – Hold szülötte tudattalanul a társadalom elismerését keresi, és nagy szüksége van 

arra, hogy szeressék.. Ezért előfordulhat, hogy ahhoz igazítja az igazságát, amit az emberek 

hallani szeretnének. 

A rubin segít abban, hogy otthonosan érezze magát egy adott társadalmi szférában anélkül, 

hogy állandó elismerésre vágyna. 

A csaroit segít beleolvadnia a környezetébe, és elfogadnia önmagát. 

 

 

Gátlások és gátlástalanságok 

A kék topáz a legmegfelelőbb kő az Ikrekben álló Hold számára. Leszoktat arról, hogy 

kedvünkre alakítsuk a számunkra kellemetlen tényeket, és hogy a félelem hazugságaival 

kikerüljük az érzelmi zűrzavarokat. Ez a kő segít felismerni azt a forgatókönyvet, amely 

szerint eddig élt, és segít megérteni, hogyan távolodott el saját igazságától. 

Ha 15 peren keresztül a kezében tartja, segít kitörölni a régi programokat és újra 

programozni magát az igazság irányába. 

A cianit „pengéi” segítenek az igazmondásban, mert keresztülvágják a félelmeket és a 

gátakat emocionális és mentális szinten egyaránt.  



A hópehely obszidián hozzájárul ahhoz, hogy felismerje és felszabadítsa a megterhelő 

mentális beidegződéseket, és a rossz gondolkodást, amit gyakran összetéveszt az 

érzelmekkel. 

Az Ikrek – Hold gyakran teremt érzelmi gátakat, mivel a gyermek szerepét testesíti meg. Ő 

egy „Pán Péter” figura, aki soha nem nő fel, és külső szemlélő számára úgy tűnik, hogy 

gondtalanul suhan át az életen. A gyermeki Holdnak köszönhetően szívében örökké fiatal 

marad, mindenkit elbűvöl, de senkihez sem ragaszkodik. Ritkán bízik meg érzelmeiben, még 

kevésbé másokéban. 

A rodokrozit megkönnyíti, hogy érzelmileg éretté váljék, hiszen segít természetesnek 

elfogadni a múltban elfogadhatatlannak tűnő érzelmeket. A rodokrozit felszabadítja erotikus 

vágyait, és segít kifejezésre juttatni az Ikrek Holdban születettekben rejlő szenvedélyt. 

 

 

Törődjön többet önmagával! 

A mentális ingerek és mások figyelme lehet pótszer, és helyettesítheti az igazi érzelmi 

kielégülést. Gyakran összetéveszti a társalgást az igazi bensőséges élménnyel.  

Ahhoz, hogy az Ikrek Hold szülöttje valóban törődhessen magával, tekintsen az Igazság 

Kövének, az apofillitnek mélységeibe. Ez a kő kapcsolatba hozza az igazság és bölcsesség 

angyalaival, és saját énjével.. Az igazi gondoskodás az, ha kapcsolatot teremt önmagával.                                                 

 

 

Az intuíció fejlesztése 

Az aqua aura egy gyönyörű kő, ami összhangban áll az Ikrek Holddal, és működésbe hozza 

lelkének energiáit. Elmélyíti spirituális ráhangoltságát, és erőteljes intuícióját termékeny 

csatornákba vezeti.  

Használja ezt a követ a meditáció és a koncentráció csendes perceiben.  

Ha elméje túlságosan csapongó, a kék szelenit, vagy a romboid kalcit lecsendesítheti, és 

segítenek abban, hogy belső hangjára figyelhessen. 

 

 

Az Ikrek Holddal rendelkezők előző életei 

Az Ikrek Hold által meghatározott előző életekben többek között volt szóvivő, szónok, 

közvetítő, és ügynök. Előző életeinek középpontjában a tanítás és a kapcsolatteremtés állt, 

de valószínű, hogy a pletyka és a gúny is szerepet kapott. 



Lehet, hogy gyorsan tört előre az életben, de nem egészen becsületes úton, gyakran a 

háttérből mozgatta a szálakat, manipulált, hogy feljusson a csúcsra, és hajlandó volt 

elferdíteni olykor az igazságot is. Sajnos elképzelhető, hogy kihasználta a nála kevésbé 

ügyes embereket, és az is lehetséges, hogy ezért meg kell önmagának bocsátani. 

Ha olyan eszméket hirdetett, amelyekben nem hitt egészen, a variscit segíthet tisztázni az 

ebből eredő esetleges kínos érzéseket.  

Ha az eddigi inkarnációk során túl nagy hangsúlyt fektetett a racionalitásra, vagy sokat 

hazudott, meglehet, hogy mostani életében olvasási zavarokkal vagy beszédhibával küzd.  

Ebben a fekete turmalin, a szugilit, vagy a zafír segíthet. 

Az aventurin nagyon hatékony dadogás, vagy súlyos neurózis esetén. Ezek a kövek hosszú 

időn keresztül viselhetők.  

 

 

Az igazság szertartása 

Ha az Ikrek Holddal születettnek szüksége van arra, hogy meglássa az igazságot, akkor az 

„Igazság Köve”, az apofillit segíthet ebben. 

Este, mielőtt lefekszel, ülj csendesen, apofillittel a kezedben.  

- Nézz bele a kő végtelen, kristályos mélységébe, és hangolódj rá az egyetemes 

igazságra. 

 

- Képzelj el egy régimódi mérleget két kis tálcával, és képzeletben helyezd az egyik 

tálcára az Igazság Kövét. 

 

- A másik oldalra kerüljön a kérdés, vagy helyzet, amellyel kapcsolatban tudni 

szeretnéd az igazságot. 

 
- Mondd hangosan: Az Igazság kövét hívom segítségül, hogy 24 órán belül megtudjam 

az igazat ezzel a helyzettel kapcsolatban. 

 

- Tedd a követ a párnád alá, és határozd el, hogy emlékezni fogsz az álmodra. 

 

Lehet, hogy a válaszra álmodban fogsz rátalálni, vagy másnap válik világossá. Légy éber, 

mert lehet, hogy a válasz váratlan formában fog érkezni. Figyelj minden apró jelet! 

 

 

 

 



 

 

 

Hold a Rákban 

 

Holdkristály: anhidrit 

Az intuíció kristálya: holdkő 

Lunáris kristályok: karneol, kalcedon, krizokolla, krizopráz, dioptáz, howlit, jade, jáspis, 

holdkő, morganit, opál, petalit, rózsaszín turmalin, rodonit, szelenit, szodalit, aventurin 

 

A Rák holdkristálya 

Az anhidrit áttetsző felszíne megegyezik a holdfényes éjszaka színével. Fizikai szempontból 

az anhidrit kristály nagyszerűen illik a Rák Holddal születetteknek, mert segít szabályozni a 

szervezet vízháztartását, és gyógyítja az ödémát. 

Spirituális szempontból is megfelelő, mert segít vissza találni lelkéhez és tudatosabbá válni. 

Ez az erőteljes kő segít elengedni a múltat. 

 

A Rák Hold pozitív tulajdonságai 

A Rák Hold rendkívül törődő és gondoskodó, erősen családcentrikus, és feltétlen hűség 

jellemzi. Képes ösztönösen átérezni mások hangulatát, és felismerni érzelmi szükségleteiket. 

Intuitív Holdja tükröt tart az emberek érzelmeinek, akik így kívülről látják, és jobban megértik 

azokat. Mivel odaadása és gondoskodása könnyen kényszeressé válhat, a kalcedon segít 

neki egyszerűen csak szeretni az embereket ahelyett, hogy állandóan gondoskodna róluk. 

Különösen a rózsaszín kalcedon erősíti a kedvességet és empátiát. 

A holdkő, vagyis az intuíció kristálya ösztönzi fejlett képzelőerejét. 

 

A Rák Hold rejtett vágyai 

A Rák Hold erősen kötődik az otthonához, egy biztonságos bázis létfontosságú a számára, 

mert képtelen lenne működni nélküle. 

Mint a rák, hátán hordja a házát, kedvenc tárgyaival együtt, bárhová veti is a sors. A békés 

krizokolla stabilizálja otthonát és érzelmeit, a jade pedig segít vigyázni vagyontárgyaira. 



Az érzelmi biztonság utáni vágya meghatározza viselkedését, és a múlthoz való 

ragaszkodása erős birtoklási vággyal párosul.  

A rózsaszín turmalin segít elengedni a dolgokat, és megóvja az érzelmi túlterheléstől.  

Holdja szeszélyes és nehézkes, sebezhetőségét páncélba rejti, de ezt a szükségtelen 

védekező mechanizmust átalakíthatja a szodalit segítségével, ami javít rendkívüli 

érzékenységén. 

A Rák holdja szorosan összefügg az anyasággal és a gondoskodással. Ugyanakkor a 

másokról való gondoskodás vágya mögött ott rejlik az igény arra, hogy róla is 

gondoskodjanak.  

A morganit segít felismerni beteljesületlen érzelmi vágyait és elfojtott érzéseit. 

A szelenit a tudattalan érzésekhez és az erőteljes ösztönökhöz kapcsolódik, stabilizálva 

érzelmeit és megzabolázva ösztöneit. 

A holdkő az asztronómiai Holdra hangolódva, ami mint égitest, erősen befolyásolja a Rák 

Hold életét. Megtanítja az időnkénti visszavonulás fontosságát, hogy felülvizsgálhassa 

érzelmeit, és megálmodhassa céljait, hogy aztán újult erővel váltsa valóra őket. 

 

 

Gátlások és gátlástalanságok 

Érzelmi gátlásai és a régi minták a Rák Holdnak kedves dolgok iránti túlságos 

ragaszkodásból fakadnak. Szeretete túlságosan fullasztóvá, fojtogatóvá válhat, a rodonit 

azonban megtaníthatja a feltételek nélküli tiszta szeretetre. Segíthet, hogy elvágja a túlzott 

érzelmi kötelékeket. 

A belső biztonságérzet hiánya a meg nem értett gyermekkori vágyakból fakad. Ezek a 

vágyak kölcsönös, vagy szimpla függőséget eredményeznek, amit a krizopráz gyógyít. 

Az anhidrit megszünteti a folytonos vágyakozást a múlt után. 

A karneol segít a jelenben élni úgy, hogy elfogadtatja az élet örök körforgásának gondolatát. 

A citrin csökkenti az érzékenységet a kritikákkal szemben, és segít a jövőbe tekinteni. 

A Rák Hold hajlamos az önsajnálatra. A gyengéd morganit feloldja ezt a hajlamot, míg a 

dioptáz leszoktatja arról a késztetésről, hogy másokat ellenőrizzen. 

 

 

Törődjön többet önmagával! 

A Rák Hold heves érzéseivel érzelmi megerősítés és elismerés után sóvárog. Ne önmagán 

kívül keresse ezt, hanem meditáljon naponta a szeretetteljes jáspissal. 



 

Az intuíció fejlesztése 

A holdkő fejleszti a tisztánlátás képességét. Segít elfogadni lelki adottságainkat, és képes a 

tudattalant tudatossá változtatni, miközben fejleszti az empátiát. Telihold idején, amikor a 

holdkő ereje a legnagyobb, olyankor segít a tudatos álmodásban. 

 

 

A Rák Holddal rendelkezők előző életei 

A Rák Holddal született személy előző életében lehetett hivatásos anya, bába, bölcs 

asszony, szakács, és a tengerrel kapcsolatos foglalkozású személy. Ez egy érzékeny 

Holdjegy, amit tudattalan szinten a múlt erősen befolyásol. Lelki fájdalmai sérülékennyé 

tették, melyet közömbösséggel palástol, ezért nagyon vigyáz magára, és rendkívül fontos 

neki a biztonság. 

Előző életeire valószínűleg jellemző volt a túlságos függőség és érzelmi kötődés. Az 

aventurin segít elvágni azokat a kötelékeket, amelyek más életekből való szülőkhöz, 

gyerekekhez, és szeretőkhöz láncolják.  

Ha a Rák Hold szülötte meg akarja ismerni összefonódó tudattalan érzelmeit, ebben segíthet 

az opál, ami megtanítja felelősséget vállalni azért, amit a mindennapokban érez. 

A howlit felszínre hozza a jelen érzelmi viharainak az elmúlt életekben gyökerező okait, és 

megszabadít a múltbéli érzelmek jelenhez kötődő szálaitól. 

A petalit, ami egy drága, de nagyon hatékony kristály, finoman eltávolítja a negatív 

érzelmeket, és megszünteti az emocionális érzékenységéből fakadó érzelmi manipulációkat. 

A petalit rendkívül hasznos a karmikus feladatok elvégzésénél, mert elvágja az elmúlt 

életekben megismert emberekhez fűződő kötelékeket. Ez a kő a magasabb rendű én 

szintjén hat úgy, hogy mindenkinek jó legyen. 

Kitűnően gyógyítja az ősöktől és a családból hozott berögződéseket, mert visszanyúl a 

problémák megjelenése előtti időkbe, és így lehetővé teszi, hogy továbblépjen, és 

megtisztítsa az ősi vonalat is ezektől az érzelmi zavaroktól. 

 

 

 

 

 

 



 

A kötelékek elvágásának szertartása 

Ez a rítus nem vágja el a feltétel nélküli szeretet szálait, de eltávolítja azokat a kapcsokat, 

amelyek elszívják az energiát. Ezek a kapcsok magasabb szinteken vannak jelen, és a 

csakrákban, vagy az aurában (a fizikai testet körülvevő biomágneses mező és annak a 

testtel érintkező pontjai) találhatók. 

Szükséged lesz egy aventurinra. 

- Fogd az aventurint a bal kezedbe, és vezesd végig a tested körül 

 

- Érezd, ahogy örömteli energiája átáramlik a testedbe, és ahogy fokozatosan 

eloldódnak az esetleges támadó horgok. 

 

- Ahogy ezek eloldódnak, úgy vonódik be aurád az aventurin gyógyító fényével. 

 

- Vedd át a követ a jobb kezedbe, majd vezesd végig tested kimaradt részei körül, a fej 

felett és a talp alatt is. 

 

- Helyezd az aventurint a fejtetőre (korona csakra).  

 

- Kérd, hogy oldódjanak fel a kapcsok ebből a csakrából, és vegye át helyüket a fény. 

 

- Lassan vezesd az aventurint az egyik, majd a másik füled mögé, és kérd, hogy 

szűnjenek meg a kapcsok. 

 

- Lassan vezesd vissza az aventurint a fejed fölé, és kérd, hogy oldódjon fel minden 

mentális kapocs. 

 

- Minden alkalommal, ahogy vezeted lejjebb a kristályodat, kérd, hogy szűnjenek meg 

a kapcsok!  

 

- Vezesd kövedet a harmadik szemedhez (két szemöldök között, kicsit felette), majd 

sorba a torkodhoz, szívedhez, és a solar plexusra. Helyezd kövedet a köldököd alá, 

majd a szemérem dombhoz, hogy eltávolítsa a szexuális kapcsokat is. 

 

- Mondd ki hangosan:  

 

Elengedek minden olyan köteléket, amire már nincs szükségem.  

Begyógyítom a helyet, ahová a szálak kapcsolódtak, és visszaküldöm a kapcsokat oda, 

ahonnan származnak.  

Visszaveszem azokat a kapcsokat is, amiket más emberekben hagytam, és útjukra engedem 

őket. 

A gyakorlat után tedd 15 percig folyó víz alá az aventurint, hogy megtisztuljon! 



 

A 6.rész befejezéseként 

Ebben a részben négy Holdjegy jellemzőit vettük. Minden Holdjegy után írtam egy – egy 

szertartást. Ezekre a szertartásokra az adott Holdjegynek van a legnagyobb szüksége, de 

nem kapcsolódik szorosan a Holdjegyhez. Bárki elvégezheti – illetve Kristálygyógyítóként 

bárkinek levezetheted a szertartást, amikor úgy érzed, ezek közül valamelyikre van szükség. 

A kristály viszont a szertartáshoz szükséges, függetlenül attól, hogy milyen jegyben születtél! 

A „kötelékek elvágása” szertartás szinte mindenkinek ajánlott, ha úgy érzi, hogy nem tudja 

elengedni a régi mintákat, vagyis még mindig a „régi magnószalag” fut. 

 

 

 

 


