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Ma Prem Shakti Alternatív Terápia képzések 

 

Mottónk: 

Hiszünk abban, hogy egészségünk az egész ember múltját és jelenét 

figyelembevevő szelíd módszerekkel megóvható és javítható 

 

 

 

Kristály – Asztrológia 

II. Modul 7.  
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Hold az Oroszlánban 

Holdkristály: hiddenit (zöld kunzit) 

Az intuíció kristálya: sárga kalcit 

Lunáris kristályok: ametrin, apofillit, aventurin, barna opál, kalcit, karneol, krizokolla, 

citrin, dioptáz, fukszit, kunzit, larimar, morganit, rodokrozit, rózsakvarc, tigrisszem, topáz 

 

 

Az Oroszlán holdkristálya 

A hiddenit (a kunzit sárgászöld formája) olyan kő, ami kitűnően illik az Oroszlán nagyvonalú 

Holdjához, mert kihangsúlyozza egyéniségének pozitív tulajdonságait, növeli az alázatot, 

ugyanakkor segít kifejezni a személyes erőt. A hiddenit egy fiatalító kristály, bátorítást nyújt a 

nehéz élethelyzetekben. Hasznos, ha folyamatosan viseli, hogy felfrissíthesse energiáit. 

 

 

Az Oroszlán Hold pozitív tulajdonságai 

Amikor pozitív módon jut kifejezésre az Oroszlán Hold, akkor nagylelkúség, gyengédség, 

melegszívűség és hűség jellemzi. Mindenkihez jóakarattal közeledik. Természetes 

vonzerővel rendelkezik, és veleszületett tekintélyének köszönhetően kitűnő szervező. 

Ez a Hold karizmatikus, büszke, kreatív, életerővel teli. Pozitív tulajdonságait a topáz vibráló 

energiája kiemeli, így az Oroszlán Holddal születettek kiváló vezetővé válhatnak általa. 

Hűsége miatt előfordulhat, hogy túl sokáig marad egy rossz munkahelyen, vagy egy rosszul 

működő kapcsolatban. A másokért való áldozatvállalási hajlamát az ametrin átalakító 

energiájával konstruktívabb mederbe tudja terelni. 

 

 

Az Oroszlán Hold rejtett vágyai 

Az Oroszlán jegyében álló Holddal a legfontosabb vágya az, hogy személyes hatalmát 

növelje és különlegesnek érezhesse magát. Szeretné, ha felnéznének rá, imádnák és 

engedelmeskednének az emberek.  

Ennek eléréséhez nem riad vissza az érzelmi játszmáktól és a manipulációtól sem, ha pedig 

nem ér célba ezekkel a módszerekkel, akkor sértett hiúságába vonul vissza. 



Vágyik a fényűzésre és arra, hogy önmagát kényeztethesse. Ha érvényre szeretné juttatni 

Holdja pozitív tulajdonságait, akkor nagyon fontos, hogy megtalálja önmagában azt, amitől 

egyedi személyiséggé válhat. 

A rodokrozit segít megszeretni önmagát, és megmutatni a világnak kiváló tulajdonságait. 

Az Oroszlán Hold megköveteli, hogy felülvizsgálja az erővel kapcsolatos dolgokat. Fel kell 

ismernie az erejét, és élni is kell vele! Ez ne azt jelenti, hogy másokon gyakorolja hatalmát, 

hanem, hogy kreatív energiáit a lehető legpozitívabb módon engedje megmutatkozni. 

A parancsolgatást viseli a legnehezebben. A krizokolla visszafordít minden romboló érzelmi 

beidegződést, ami energiát emészt fel. Ez a kő növeli önbizalmát, és segít hatékonyabbá 

válnia.  

A krizokolla a citrinnel együtt minden szinten fokozza a kreativitást. 

Az Oroszlán Hold szíve mélyén ártatlan és gyermeki, és szüksége van arra, hogy ezt a 

tulajdonságát ki is tudja fejezni. A dioptáz meggyógyítja a belső gyermeket, a larimar pedig 

segít megőrizni természetes játékosságát, vidám gyermeki energiáját anélkül, hogy 

gyerekesen viselkedne. 

A larimart ajánlatos állandóan hordani, mert növeli a spirituális energiát és meggyógyítja a 

szívfájdalmat. A kreativitást is növeli, és a nőket kapcsolatba hozza a nőiességükkel. 

Egy ilyen szív – központú Holddal erős az Oroszlánban a vágy, hogy nyíltszívű maradjon, és 

ezt ki is tudja mutatni. Az aventurin segít a szíve útmutatásai szerint élni, állandó 

boldogságérzetet és jó közérzetet biztosít. 

Az Oroszlánban álló Hold erős szexuális libidót jelent. Ha ez nem jut kifejezésre, akkor 

pszichoszomatikus tünetek jelentkezhetnek. A barna opál feloldja a lelki okokból származó 

szexuális görcsöket, a karneol pedig meggyógyítja a lelki sérüléseket. Kiváltképpen a 

rózsaszín karneol segít újra megtalálni a bizalmat és együttműködni a partnerével.   

 

 

Gátlások és gátlástalanságok 

Az Oroszlán Hold egyik legerősebb érzelmi gátlása a büszkeségéből fakad. A büszkeség 

elszigetel, és akadályozhatja a szív működését is. Berögzött és idejétmúlt régi 

viselkedésmintái, azaz „magnószalagjai” alapján megköveteli, hogy imádják és felnézzenek 

rá, aki pedig ennek nem tesz eleget, attól teljesen elzárkózik. 

A tigrisszem kiváló kő a büszkeség kezelésére, mert segít megérteni a makacsságból 

fakadó belső konfliktusokat, és javítja az önértékelést. Segít felismerni, ha tehetsége van 

valamihez, és megmutatja, hogy melyek azok a hibái, amelyeket le kell küzdenie. 

Az arany topáz segítségével valóban büszke lehet képességeire, miközben nyíltszívű 

marad.  

Az alázat a büszkeség ellenszere, ezt a tulajdonságot a kunzit ösztönzi. 



Az apofillit segít elhagyni a képmutatást és önmagává válni, mert kevésbé lesz tőle 

zárkózott, és segítségével végre megmutatkozhat napfényes természete. 

Ha vágyai nem teljesülnek be, vagy másvalaki kerül a középpontba, méhkirálynőként, vagy 

primadonnaként kezd el viselkedni, hogy ismét körülötte forogjon a világ - hiszen az 

Oroszlán az állatöv egyik legnagyobb színésze. 

A karneol enyhíti az érzelmi viharokat és megóv az irigységtől és a bosszúságtól azzal, hogy 

rámutat a dolgok pozitív oldalára, és növeli az Oroszlán Hold életszeretetét. 

Az Oroszlán Holdja olyan mentális „szalagokat” játszik le, amelyek a gyerekkorban beépült 

viselkedésmintákból, előítéletekből és vakbuzgóságból erednek. Ezeket a 

„magnószalagokat” átírhatja, ha naponta 15 percig ametrint tesz a homlokára, mert ez a kő 

segít szerető szívvel elfogadni mindenkit. 

 

 

Törődjön többet önmagával! 

Az Oroszlán Holdnak alapvetően szüksége van arra, hogy szeressék, imádják. Szereti, ha 

felnéznek rá, és különlegesnek tekintik. Mivel valóban különleges személyiség, azzal adhat a 

legtöbbet magának, ha felfedezi saját egyediségét, közben pedig elfogadja, hogy 

mindenkinek vannak egyedi tulajdonságai. 

A fukszit segít felismerni belső értékeit, és megszabadítja az érzelmi játszmáktól. 

 

 

Az intuíció fejlesztése 

A sárga kalcit szétáradó energiája elősegíti a mély relaxációt, mert összekapcsol a 

spirituális vezetés legmagasabb szintű forrásaival. 

Ellazult állapotban helyezze 10 percre a feje tetejére, hogy kapcsolatba léphessen az 

egyetemes tudattal, majd 10 percre a harmadik szemére, hogy megnyíljon belső látása. 

 

 

Az Oroszlán Holddal rendelkezők előző életei 

Az Oroszlán Hold által meghatározott előző életeiben volt színész, uralkodó, zsarnok, 

fanatikus és jótevő. Az Oroszlán az állatöv természetes uralkodója. Az Oroszlán Hold előző 

életeit a különféle hatalmi harcok jellemzik. Sokszor visszaélt az erejével, vagy rosszul 

használta fel, és próbált mások felett uralkodni. Az is lehet, hogy más zsarnokságától 

szenvedett. 



A rodokrozit ellensúlyozza ezeket és rákényszeríti, hogy szeretettel és tudatosan bánjon 

önmagával. Begyógyítja a múltbéli hatalmi játszmák által ejtett sebeket.  

Nem kétséges, hogy előző életeit érzelmi játszmák jellemezték. A morganit feloldja ezek 

hosszú távú következményeit, és megnyitja szívét a feltételek nélküli szeretet előtt. 

 

 

A szív megnyitásának szertartása 

A szív megnyitásához rózsakvarcra van szükség. A csiszolt kőnek kellemes és sima a 

tapintása, beszerezhető szív alakban is, mely arra ösztönzi használóját, hogy tárja ki a 

szívét. Természetesen bármilyen formában használható. 

- Vedd a kristályt a kezedbe, csukd le a szemed és csendesen hangolódj rá a 

kristályra. 

 

- Szeretetteljes energiáját áramoltasd kezeden és karodon keresztül, egészen a 

szívedig. 

 

- Ahogy az energia eléri a szívedet, és szívja magába a gyógyító energiát, érezd, 

ahogy elmúlik minden szívfájdalom. 

 

- Engedd, hogy szíved megteljen szeretettel, és érezd, ahogy a szeretet energiája 

elönti egész testedet. 

 

- Mondd ki hangosan: Beengedem a szeretetet kitárt szívembe. Szívem a testem 

középpontja, és nyitott vagyok a szeretetre. 

 

 

Viseld a rózsakvarcot szíved fölött, vagy marokkő formájában tartsd mindig magadnál, 

éjszakára tedd a párnád alá. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hold a Szűzben 

 

Holdkristály: okenit 

Az intuíció kristálya: cianit 

Lunáris kristályok: ametiszt, azurit, kék topáz, karneol, csaroit, krizoberill, citrin, fukszit, 

gránát, hiddenit (zöld kunzit), jáspis, olivin, pietersite, szardonix, füstkvarc, staurolit, bíbor 

spinell, tigrisszem 

 

 

A Szűz holdkristálya 

Az okenit elősegíti a magasabb szintű energiák tudatos megnyilvánulását a Földön. Azt 

tanítja, hogy minden a lélek ciklikus fejlődésének a része, és hogy semmi sem tart örökké. 

Finom rostjai porlékonyak, ezért nem viselhető, nem fogható, de gyönyörűen mutat az 

éjjeliszekrényen, ahonnan egész éjszaka sugározza pozitív energiáit. 

 

 

A Szűz Hold pozitív tulajdonságai 

A Szűzben álló Hold önzetlen és gondoskodó, rendkívül becsületes, józan, kitűnő a 

memóriája és éles a felfogása. Gyakorlatiasságához szervezőkészség társul, és az a vágy, 

hogy mások hasznára lehessen.  

Amikor a Szűz jegy pozitív oldala nyilvánul meg a Holdban, tudatossá válik nagyfokú kreatív 

energiája, amely a művészetekben, vagy a kézművességben juthat kifejezésre. 

A kék topáz tökéletes, mert erősíti benne a szolgálatra való hajlamot, és megóvja attól is, 

hogy mások kihasználják. A kék topáz segít felismerni, hogy mire van igazán szüksége.  

A pietersite segít rátalálni saját igazi útjára. 

 

 

A Szűz Hold rejtett vágyai 

A Szűzben álló Holdat a tökéletességre való törekvés jellemzi legjobban. Sokat vár el 

másoktól és önmagától, emiatt gyakran csalódik. Idealista, így hajlamos feláldozni magát 

másokért, és csalódik, amikor ez az áldozatvállalás nem kölcsönös. 



Az ametiszt segít reális célokat kitűzni, a csaroit pedig elégedetté válni a jelenben. A csaroit 

erősíti a belső látást, és segít összehangolni spirituális énjét a mindennapokkal, miközben 

támogatja a Szűz Hold szülöttjét az emberiség spirituális szolgálatában. 

Ha nem sikerül kielégíteni azt a vágyát, hogy önzetlenül segíthessen anélkül, hogy ezért 

bármilyen elismerést vagy jutalmat várna, akkor elégedetlen lesz az életével. 

A kék topáz segít neki elérni mindazt, amire vágyik, és közben másokon is segíthet. A topáz 

azt sugallja, hogy magunk írjuk életünk forgatókönyvét, saját igazságunkat követve. Azt 

tanítja, hogy igazán úgy tudunk másokat szolgálni, ha tesszük a dolgunkat, és nem hagyjuk 

magunkat kihasználni. A kék topáz megmenti a Szűz Hold szülöttjét a szolgaság csapdájától, 

és az igazság angyalaira bízza életét. 

A Szűz Holdra az is jellemző, hogy addig rágódik a dolgokon, amíg el nem jut a probléma 

gyökeréig, hogy végül megértse a belső folyamatokat. Ebben segít az olivin. Az olivin 

fogékonnyá tesz és segít kedvesebbnek lenni önmagához. 

A legtöbb Szűz Holdú ember arra vágyik, hogy megtalálja élete értelmét. A szardonix segít 

megtalálni az ide vezető utat. 

A tökéletesség és a szolgálat kettős ideáljától vezérelve (a Szűz Hold gyakrani kiváltja ezt), 

munkamániássá válhat. A sztaurolit tökéletes stresszoldó, és megakadályozza, hogy 

munkája rabszolgájává váljon. 

Az azurit segítségével könnyebben megértheti a pszichoszomatikus tünetek kialakulásának 

okait. 

A Szűz föld jegy. Talán ellentmondásosnak tűnik ( ld. Gátlások), de erős érzékiség és 

szexualitás jellemzi, szereti, ha simogatják és babusgatják. Számára egy masszázs kitűnő 

stresszoldó lehet. 

 

Gátlások és gátlástalanságok 

Az egyik legpusztítóbb hatású „magnószalagja” a kritika. Erősen kritizálja önmagát, ha nem 

tud megfelelni a saját maga által felállított elvárásoknak, de kritizál másokat is, ha nem 

felelnek meg az Ő elvárásainak. 

A tigrisszem azzal segít leszokni az állandó önbíráskodás rossz beidegződéséről, hogy 

segít felismerni képességeit és tehetségét, míg a hiddenit feloldja a kudarc érzetét, és segít 

tanulni belőle. 

Fél attól, hogy mások véleményt alkotnak róla, a citrin segítségével viszont kevésbé lesz 

érzékeny a kritikára, és megtanulja hasznosítani is azt. 

Sok érzelmi gátlása a szexszel és az érzékiséggel kapcsolatos zavaros felfogásából fakad. 

(ld. Előző életei) Az ágy mellé helyezett okenit segít megszabadulni az álszeméremtől, 

legfőképp, ha az egy előző életbeli szüzességi fogadalom eredménye. 

A füstkvarc segít elfogadni testét és szexuális beállítottságát, hogy szenvedélye szabadon 

áramolhasson. 



 

Törődjön többet önmagával! 

A másoknak tett kisebb szolgálataiért nagyon vágyik elismerésre, de túl szerény ahhoz, hogy 

ezt kiharcolja magának. Ez a vágya legtöbbször abból fakad, hogy nem tartja elég jónak 

önmagát. 

Nagyon hasznos, ha megtalálja Önmagában az értékeket, ebben segít a krizoberill, de még 

jobban tudna törődni önmagával, ha rátalálna kreatív energiájának mély gyökereire.  

Ebben segít a jáspis, ami serkenti a képzelőerőt, és segít az elméletet átültetni a 

gyakorlatba.  

 

 

Az intuíció fejlesztése 

A cianit a legmegfelelőbb kő arra, hogy fejlessze intuícióját, mert gyöngyös pengéi 

átvágnak az illuziókon. Eljuttatják a Szűz Hold szülöttjét az okozati szintre, helyreállítják a 

spirituális egységet, ami egy olyan tulajdonság, amit kritikus és racionális Holdja megkövetel. 

Biztosítékra van szüksége a megérzéseivel kapcsolatban. A cianit összekapcsolja egy olyan 

lelki vezetővel, akiben megbízhat. 

 

 

A Szűz Holddal rendelkezők előző életei 

A Szűz Hold által meghatározott előző életeiben többek között volt ügyes adminisztrátor, 

felszolgáló, takarító, szervező, egészségügyi dolgozó, malomtulajdonos, földműves és 

szörföző is.  

Számos olyan is élete volt, aminek a szolgálat állt a középpontjában. Ezekbe beletartozott a 

vallás, a gyógyítás, de még a jó és hűséges szolga szerepe is. Elképzelhető, hogy a 

szolgaság és a szolgalelkűség fogja lett, ezért szüksége lehet az olivin segítségére, hogy 

újra megtalálja lelki küldetését. 

A fukszit a múltbéli szolgasággal kapcsolatos dolgokat kezeli, amelyek gátolják a jelent, és 

megtanít az igazi, hamis alázat nélküli szolgálatra. Ha azért szolgált, mert nem tartotta magát 

elég értékesnek, akkor a fukszit segít megtalálni az igazi értékeket. 

Sok ember, akinek hangsúlyos a Szűz jegy a horoszkópjában, egyik előző életében 

szüzességi fogadalmat tett, és bűnösnek tekintette a testét. 

 Ez nehézségeket okozhat a szexuális önkifejezés terén, még akkor is, ha nagy a kisértés a 

cölibátus hosszú éveinek kompenzálására. 

A bíbor spinell eltávolítja a gátakat azzal, hogy felébreszti a kundalini erejét.  



Ha szexuális vágyai egy előző életében gátolva voltak, felszabadíthatja őket a Szűz Hold 

szülöttje, ha karneolt helyez az alsó csakrák fölé.  

Használjon hozzájuk gránátot is, ami segít megtartani az egyensúlyt a libidójában. A 

kundalini energia hirtelen felébresztése ugyanis veszélyes lehet, mivel a magasabb világok 

megismerésére az átlagos világhoz szokott emberi tudat nem alkalmas. Lassan, fokról fokra 

tegyük ezt, a tudati felemelkedés tempójában. 

 

 

A fogadalmak feloldásának szertartása  

Egy pietersite kőre van szükség ahhoz, hogy megszabaduljunk azoktól a fogadalmaktól és 

ígéretektől, amelyek akadályozzák a továbblépést. 

- Vedd kezedbe a kristályt, csukd be a szemed és csendesen hangolódj rá. 

 

- Hagyd, hogy a kristály elsöprő energiája átáramoljon testeden, és magasabb szintű 

tudatállapotba emeljen.  

 

- Mondd ki hangosan: Feloldok minden önmagam vagy mások által rám szabott 

fogadalmat, köteléket és ígéretet, amely már nem szolgálja a javamat. Megbocsátok, 

és szeretettel elengedem ezeket. 

 

- Érezd, ahogy a fogadalmak a kezeden keresztül átáramlanak a kristályodba. 

 

Tedd le a kristályt és térj vissza fizikai testedbe. Érezd a lábfejed és a földet magad alatt. 

 

Tartsd a kövedet folyó víz alá 15 percig, hogy alaposan megtisztuljon, majd éjszakára 

tedd a párnád alá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hold a Mérlegben  

Holdkristály: rózsakvarc 

Az intuíció kristálya: opál 

Lunáris kristályok: ametiszt, akvamarin, kék topáz, kalcit, celesztit, krizoberill, iolite, jade, 

larimar, mangano kalcit, rodokrozit, szardonix, szugilit, dinnyeturmalin, wulfenit 

 

A Mérleg Holdkristálya 

A rózsakvarc a gyengéd, feltétel nélküli szeretet energiájával tökéletesen illik ehhez a 

kapcsolatközpontú Holdhoz, mert kitárja és megtisztítja a szívet. Használja ezt a követ, ha 

szeretetet kíván ébreszteni a lelkében. 

A rózsakvarc különösen fogékonnyá tesz mindennemű szépségre, békét és harmóniát 

teremt, ami nagyon fontos a Mérleg Hold számára. 

 

A Mérleg Hold pozitív tulajdonságai 

Akinek Holdja az elragadó Mérleg jegyében áll, az udvarias és népszerű. Képes 

együttműködni, előnyös kompromisszumokat kötni, és diplomatikus. Előnyére válik, hogy 

képes jól kijönni mindenkivel, és hogy igénye van a nyugodt életre, de óvakodjon az 

alakoskodástól és a hízelgéstől. 

A szeretet köve a szugilit is, mert minden kapcsolatot erősít, de igazán a rózsakvarc illik 

hozzá, mert arra buzdítja, hogy elsősorban szeresse önmagát, mert igazán csak akkor tud 

szeretni másokat.  

A Mérleg Hold szülöttjét méltányosnak és igazságosnak ismerik. A krizoberill segít 

megbocsátani, és ahol lehet, orvosolni az igazságtalanságot, tehát fölöttébb hasznos a 

Mérleg Holdnak. 

  

A Mérleg Hold rejtett vágyai 

A Mérleg Hold szülöttének szüksége van arra, hogy szükség legyen rá, mert azt gondolja, 

csak így szerethetik. Egy kapcsolatban tud leginkább kiteljesedni, miközben éppen az a 

feladata, hogy kiteljesítse önmagát. 

Ha egyedül él, a larimar segít megtalálni a nyugalmat és a lelki egyensúlyt, míg a celesztit 

békét teremt, nyitottá válik általa az új tapasztalatokra, és segít megőrizni a harmóniát a 

stresszes időszakokban.  

A celesztit segít helyrehozni a rosszul működő kapcsolatokat is, mert alkalmat ad a békés 

párbeszédre. 



A Mérleg Hold hajlandó a kompromisszumokra, és képes igazodni mások elvárásaihoz, mert 

mindent megtenne a nyugodt életért. Titokban azért szeretne mindent irányítani, szeretné 

kielégíteni vágyait. A szardonit megkönnyíti az akaraterejének fejlesztését és megtanítja 

érvényesülni. 

A Mérleg Holdnak rendkívül fontos a harmonikus környezet, nagyon zavarja, ha rossz 

rezgések veszik körül. Vibráló színek és kellemetlen környezet hatására, vagy olyan 

emberek között, akikkel nincs egy hullámhosszon, fizikai rosszullét foghatja el. 

Ha nyugtató akvamarint visel, akkor környezetét mindig harmonikusnak érzi majd. 

 

 

Gátlások és gátlástalanságok 

A Mérleg Hold görcsösen vágyik a kapcsolatokra, és ez a vágy akadályozza a legjobban. 

Elvész a másik emberben, alárendeli érzelmeit, hogy megmaradjon a harmónia illúziója. 

Sokszor megelégszik a kevésbé jóval is, csakhogy kapcsolatban élhessen. Bár születésétől 

fogva romantikus alkat, a régi „magnószalagokra” hallgatva a biztonságos kapcsolatot 

választja az igazi szerelem helyett, és úgy gondolja, hogy partnerének mindig a kedvében 

kell járnia. 

A mangano kalcit megmutatja, hogyan lehet fenntartani a feltétlen szeretetet úgy, hogy 

közben nem veszíti el önmagát, és független ember marad. 

A Mérleg az egyik leghatározatlanabb jegy. Holdja több szemszögből látja a dolgokat. 

Mindenkinek szeretne megfelelni, és emiatt rendkívül nehezen dönt, legfőképpen érzelmi 

téren. 

Az ametiszt tökéletes segítség a döntéshozatalnál, mert keveredik benne a józan ész és a 

spirituális látásmód, és segít ezeket megvalósítani a gyakorlatban. 

Mivel önkéntelenül is mindenkinek a kedvében akar járni, fennáll a veszélye, hogy szem elől 

téveszti saját igényeit, és nem helyesen, hanem kedvesen cselekszik. A berögződöttségeire 

hallgatva azt teszi, amiről azt tanulta, hogy helyes és elfogadható.  

A wulfenit segít abban, hogy ne legyen negédes és túl kedves. Segít elfogadni az 

árnyoldalait és felszabadítja, hogy önmaga lehessen. 

A wulfenit túlságosan sérülékeny ahhoz, hogy viselni lehessen. Legjobb, ha ágya közelében 

tartja, vagy elixírt készít vele és ezt kortyolgatja napközben. 

Tegye a kristályt egy pohárba, a poharat pedig egy nagyobb üvegbe, vagy tálba, amibe vizet 

önt. A wulfenitet közvetlen ne érje a víz! Tegye ki a napra 2 – 3 órára, és fogyasztható a víz. 

Az iolit segít legyőzni a partnertől való függőséget.  

A jade növeli a hatékonyságot és belső békét teremt. 



A Mérleg hajlamos a passzivitásra, de a Mérleg Hold hatására ez könnyen átcsaphat 

lustaságba, és képtelen lesz bármilyen konstruktív dologra. Ezt okozhatják a régi 

berögződések, de az érzelmi gátlások is. 

A kalcit segít legyőzni a lustaságot, főleg amikor elvész a remény és a motiváció. 

A Mérleg Hold a lelki fájdalomtól fél a legjobban. A saját, vagy a más fájdalmától, mert 

valahol tudat alatt attól fél, hogy belehalhat az ilyen fájdalomba. Ez természetesen nem így 

van, de a fájdalmak ellen kifejlesztett védekező mechanizmusok nagyon erősek benne. 

A dinnyeturmalin segít kitárni a szívét és érezni a fájdalmat, hogy aztán megszűnjön, 

ugyanakkor segít elviselni a másikat, amikor annak lelki bánata van. 

 

 

Törődjön többet önmagával! 

A kék topáz a Mérleg Hold magasabb énjére hat. Segít vágyai és nézetei szerint élni 

ahelyett, hogy mindenáron mások kedvébe akarna járni. Az jelenti a valódi törődést, ha figyel 

saját igényeire és rátalál érzelmi táplálékának belső forrására ahelyett, hogy partneréből 

táplálkozna.  

A Mérleg Hold egy egyenrangú kapcsolatban bontakozhat ki igazán. 

 

 

Az intuíció fejlesztése 

Az opál kitűnően fejleszti az intuíciót. Finom rezgései felébresztik a kozmikus tudatot és a 

misztikus víziókat. Ha belepillant a szivárványszínű mélységeibe, más világokba utazhat. Az 

opál ugyanakkor védelmet is biztosít a Mérleg Hold szülöttjének. 

A cseresznyeopál segít kifejleszteni a jövőbelátás képességét, valamint a tisztánlátást és a 

tisztán érzékelést. 

Maximális hatását a harmadik szemre helyezve fejti ki. 

 

 

A Mérleg Holddal rendelkezők előző életei 

A Mérleg Hold szülöttje előző életei során lehetett diplomata, közvetítő és 

házasságközvetítő, belsőépítész, és valószínűleg volt kurtizán vagy dzsigoló is. 

Számos előző életben volt a „ másik fél”. A társas élet minden aspektusát kipróbálta már és 

könnyen meglehet, hogy most karmikus kapcsolatok foglya. 



A larimar segít begyógyítani az előző életek kapcsolataiban szerzett sebeit, míg a wulfenit 

segít megújult lélekkel felülvizsgálni a múltbeli egyezségeket és feloldani őket, miután tanult 

belőlük. 

 A wulfenit és a cerusszit segítenek felismerni a más életekből származó kapcsolatokat. 

Az opál megmutatja, milyen lelkiállapotok jellemezték előző életeiben, és megtanítja 

felelősséget vállalni az érzelmeiért, miközben a pozitív érzelmek kimutatására bátorítja. 

 

 

A szeretet felébresztésének szertartása 

- Fogj a kezedbe egy rodokrozit kristályt. 

 

- Simogasd körbe tekinteteddel, csendesen hangolódj rá a kristályra, miközben érezd, 

hogyan hullámzik belőle az energia. 

 

- Hagyd, hogy ez az energia keresztüláramoljon a kezeden, karodon, egyenesen a 

szívedbe. 

 

- Csukd be a szemed. Illeszd a kristályt a szívedhez és fogadd be nyugtató rezgését.  

 

- Hagyd, hogy a kristály megtisztítsa a szíved, és érezd, ahogyan megszűnnek a régi 

fájdalmak, sérelmek, és ahogy melegsége és a feltétlen szeretet betölti szíved, és 

egész tested. 

 

- Mondd ki hangosan: Beengedem a szeretetet a szívembe és az életembe. A 

szeretet mágnese vagyok. 

 

- Ülj még egy pár percig csendesen, és hagyd áramolni a szeretetet magadban. 

 

A szertartás végén tedd a kristályt az ágyad mellé, éjszakára pedig a párnád alá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hold a Skorpióban 

Holdkristály: füstkvarc 

Az intuíció kristálya: herkimer gyémánt (nagyon tiszta hegyikristály) 

Lunáris kristályok: achát, apacs könnye, berill, fekete obszidián, sólyomszem, herkimer 

gyémánt, csaroit, dioptáz, zöld jspis, labradorit, malachit, rodonit, kriszpit (Vénusz haja), 

jogarkvarc, smithsonit, türkiz, rodokrozit. 

 

 

A Skorpió Holdkristálya 

Érzelmileg felfokozott Holdjának elengedhetetlen kristálya a füstkvarc, mivel elősegíti a 

méregtelenítést, valamint megtanítja arra, hogy hogyan szabaduljon meg azoktól a dolgoktól, 

amelyekre már nincs szüksége. Megerősíti elhatározásában, erőt ad a nehéz időkben, és 

segít higgadtan szembenézni a dolgokkal. 

 

 

A Skorpió Hold pozitív tulajdonságai 

A Skorpióban álló Holddal születettet nagyfokú éleslátás jellemzi, tisztában van azzal, hogy 

bármit képes túlélni, és hihetetlen módon képes a megújulásra. 

Tökéletes vezető azok számára, akik az élet sötét oldalait akarják felfedezni, mivel jól ismeri 

ezt a területet. Hatékony gyógyító, mert képes a dolgok mögé látni. 

A kriszpit (Vénusz haja) csodálatosan erősíti a lelket és kiemeli Holdja pozitív 

tulajdonságait. 

A sólyomszem abban segít, hogy a föld felett szárnyalhasson ahelyett, hogy a mélységekbe 

szállna alá. 

 

 

A Skorpió Hold rejtett vágyai 

A Skorpió Holddal született embernek szüksége van a felfokozott érzelmekre és arra, hogy 

elkötelezze magát. Ha ez nincs meg az életében, akkor bizonytalanná válik. Ezt a Holdat 

fogva tartja a múlt, és az olyan mélyen gyökerező érzések, mint a harag és a féltékenység. 

Emiatt szüksége van arra, hogy elengedje érzelmeit és a múltban elszenvedett traumákat. 

Vágyai gyakran viharosak, erőteljesek, és tudattalanjának mélyéről törnek fel.  



Ez egy katartikus Hold, amely gyakran olyan mélységeket érint, ahová mások nem 

merészkednének. A Skorpió Holddal születettekben nagyon erős a vágy, hogy feltárják az 

élet minden tabuként kezelt területét. 

Ha szembenéz saját sötét oldalával, tapasztalatai termékeny talajt teremthetnek további 

fejlődésének, amit megkönnyít a füstkvarc. 

Tegye a füstkvarcot a talpa alá, hogy elvezesse a negatív energiákat, egy másikat pedig 

fogjon a kezébe, hogy megszabaduljon érzelmei zsarnokságától.  

Csendesedjen el és érezze a tisztulást. Maradjon így 15 percig. 

 

 

Gátlások és gátlástalanságok 

A Skorpió Hold régi „magnószalagjai” rendkívül telítettek méreganyaggal és mélyen 

gyökerező érzelmi gátlásokkal, de szerencsére ezek is átalakíthatóak. A harag, az érzelmi 

játszmák, a nem megfeleléstől, az elhagyatottságtól, az elidegenedéstől és az ősi 

visszautasítástól való félelem csak egy része a lerakódott mérgeknek, amelyek tudattalanját 

irányítják. 

A keserű szívet begyógyítja az achát. Feloldja a haragot és az érzelmi traumákat, erősíti a 

szeretetet és biztonságot teremt, mert oldja a belső feszültséget. Ha reményt vesztetté válik 

egy trauma után, az achát segít az újrakezdésben. 

A levendulaszínű smithsonit begyógyítja a cserbenhagyás és az erőszak által ejtett 

sebeket, segít újraépíteni a biztonságot és a bizalmat. 

A zöld achát javítja a lelki rugalmasságot, a tűzachát feloldja a destruktív vágyakat, a 

mohaachát pedig segít megszabadulni az érzelmi terhektől. 

A dioptáz meggyógyítja az árulás és az elhagyás okozta fájdalmakat. 

A zöld jáspis felszabadít a megszállottság és a kényszeresség alól, és visszaállítja életében 

az egy dologra való túlzott koncentráció miatt megbomlott egyensúlyt. 

 

Törődjön többet önmagával! 

A Skorpió Holdat a felfokozott érzelmek és a mindent elsöprő szenvedély tartja életben, így 

amikor lelkileg és testileg kielégült, megnő az ereje. Lelki éhségét erőszakossága mögé rejti. 

Akkor tud igazán segíteni önmagán, ha lelki táplálékát belső tartalékaiból, és nem másokból 

meríti. 

A csaroit az átalakulás köve, segít törődni önmagával. Ez a kő megtöri az ellenállását, lelki 

gyógyulást hoz, és segít helyes megvilágításban látni a dolgokat. 

Tökéletesen megfelel az elidegenedett Holdjából eredő kényszeresség és megszállottság 

leküzdésére, mert minden szinte feloldja a reményvesztettség érzését. 



Az intuíció fejlesztése 

A herkimer gyémánt összhangban van kifinomult érzékeivel. Kisméretű és tiszta változata 

segít megnyitni a harmadik szemet, és magasabb spirituális szintre emel. Az emlékezés 

kristálya képes információkat tárolni, és lehetővé teszi, hogy később visszakeressük azokat.  

A nagyobb méretű kő védelmi pajzsként működik.  

Két herkimer gyémántot használhatunk telepátia kialakítására is, két személy között. 

 

A Skorpió Holddal rendelkezők előző életei 

A Skorpió Hold előző életei összefüggésbe hozhatók az alkímiával, a gyógyászattal, a 

halállal. Lehetett pap és gyógyító, bába és hóhér is, és volt olyan élete, amikor mindenféle 

titkos és tiltott dolgokat kutatott. Ezen életei középpontjában a hatalom és az élet 

misztériumának megismerése állt. Valószínűleg üldözték is, és különféle sokkhatások érték.  

A fekete obszidián a hatalommal való visszaéléssel hozható kapcsolatba. Ez a kő 

termékennyé teszi a múlt talaját, és ezáltal elősegíti a lelki fejlődést, mert segít felszabadítani 

a negatív energiákat. 

A rodokrozit begyógyítja a múlt sebeit, és megmutatja tapasztalatai pozitív vonatkozásait. 

A sólyomszem felszínre hozza az előző életekben gyökerező érzelmeket, amelyek 

kihatással vannak jelen életében jelentkező betegségeire. 

A türkiz megtanít arra, hogy a karma egy szakadatlan folyamat, és hogy életünket mi 

alakítjuk. 

A jogarkvarc egy hasáb egyik végpontja körül természetes módon kialakult gömbkristály, 

így leginkább egy kristály falloszhoz hasonlít. Ez az okkult szimbólum összeköttetésbe hozza 

előző életeiben szerzett ezoterikus képességeivel, és hatásosan gyógyít karmikus 

betegségeket. Legfőképpen akkor, ha múlt életében a szexuális erővel való visszaélés is 

közrejátszott a jelen életben való kialakulásában. 

A malachit kedvezően hat az előző életekben gyökerező pszichoszexuális problémákra, 

mert rávilágít a betegség okaira. 

A malachit erőteljes hatását ellensúlyozzák a rodokrozit megbocsátó és együttérző energiái. 

A dioptáz megtanít arra, hogy egy kapcsolat nehézségeit és fájdalmait a belső éntől való 

elszakadás okozza. Ez a hatékony szívgyógyszer helyreállítja a kapcsolatot a belső énnel, 

és feltölti szeretettel a lelkét, amire a Skorpió Holddal rendelkezők kétségbeesetten vágynak. 

A dioptáz felszabadítja azt a bölcsességet is, amelyre előző életek során szert tett. 

 

 

 



A megbocsátás szertartása 

Ahhoz, hogy megbocsáthassunk, és bocsánatot nyerjünk, szükség van egy rodonit 

kristályra. 

- Fogd a kristályt a kezedbe, simogasd körbe a tekinteteddel. Láthatod, hogyan 

keverednek benne a piros és a fekete színei, vagyis hogyan mutatja meg egy 

probléma más – más oldalát. 

 

- Hunyd be a szemed, és csendesen hangolódj rá a kristályodra. 

 

- Hagyd, hogy vibráló energiája átáradjon a kezedbe, a karodba, majd a szívedbe. 

 

- Ahogy az energia eljut a szívedbe, érezd, hogy kitárul.  

 

- Tedd a kristályt a szívedhez és gondolj arra a személyre, vagy helyzetre, akivel vagy 

amivel ki kell békülnöd. 

 

- Hagyd, hogy a rodonit magába szívja a rossz érzéseket, amiket nem vagy képes 

elengedni, és érezd, ahogy megbocsátó energiája betölti egész testedet és szívedet. 

 

- Mondd ki hangosan: Beengedem a megbocsátást a szívembe és az életembe. 

Megbocsátok mindenkinek, aki valaha megbántott és bocsánatot kérek mindazoktól, 

akik ellen én vétettem. 

 

Ülj tovább csendesen még néhány percig. Ha valaki még eszedbe jut, akinek 

megbocsáthatsz, mondd ki a nevét és a megbocsátást.  

 

- Nyisd ki a szemed és tekinteted összpontosítsd egy ideig a kristályra. Érezd, 

mennyire megkönnyebbült a szíved. 

 

Ezt követően tartsd 15 percig folyó víz alá a kristályodat, hogy kitisztuljon. Azután 

hordd magadnál, éjszakára tedd a párnád alá. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A fejezet végére 

Újabb négy Hold – jeggyel ismerkedtünk meg.  

Kedvenc témám a Hold, bármilyen vonatkozásban. Lenyűgöz a hatása, amit minden 

lehetséges módon ki is használok azon kívül is, hogy Teliholdkor kristályaimmal elvégzem a 

magam kis szertartását.  

Többen tudják közületek, hogy nemrégen jöttem haza, mert közel egy évig az Atlanti óceán 

közepén, egy kis szigeten teljesítettem feladatomat. A kellemes időjárásnak és a különleges 

elszállásolásomnak köszönhetően néhány decemberi éjszaka kivételével minden éjjel kint 

aludtam a csillagos ég alatt. Leírhatatlan, lenyűgöző élmény volt látni a Holdat, ahogy 

minden nap más arcát mutatja. 

Érdemes figyelni a Hold járását, mert bármelyik csillagképben jár éppen, annak mindenkire 

és mindenre hatása van, nem csak azokra, akiknek éppen az a Hold - jegyük!  

A szív, hát, gerinc, csigolyák érzékeny pontok az Oroszlán jegyben szülötteknek, de mivel ez 

a jegy jellemzője, ezért valahányszor a Hold az Oroszlán jegyben jár (havonta 2 – 3 nap), 

érzékenyebbek vagyunk ezekre mindannyian. Ráadásul az sem mindegy, hogy éppen növő, 

vagy fogyó Hold idején vagyunk ilyenkor. 

Rajtunk kívül is minden összefüggésbe hozható a Hold járásával, de ezekről írni újabb több 

hetes anyag lenne. 

Figyelmesen olvassátok hát ezeket az összefüggéseket, mert annak is hasznát veheted, ami 

nem a Te csillagjegyedről szól.  

Bármilyen a Hold – jegyed, ha egy megtisztított lapis lazulit a kezedben fogsz meditáció 

közben és éjszakára a párnád alá teszed olyankor, amikor a Hold a Nyilas jegyben jár, 

könnyen kapcsolatba kerülhetsz a belső vezetőddel és az álmaidon keresztül az intuíciódat 

is fejleszti. 

 

 

 


