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Hiszünk abban, hogy egészségünk az egész ember múltját és jelenét 
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Kristály – Asztrológia 

II. Modul 8. 

 

 

http://www.kristalygyogyitas.hu/


Hold a Nyilasban 

Holdkristály: apofillit 

Az intuíció kristálya: lapis lazuli (lazurit) 

Lunáris kristályok: azurit, kék csipkés achát, cerusszit, csaroit, smaragd, gránát, lazurit, 

lepidolit, jáspis, mohaachát, nebula (csillag) kő, okenit, rodokrozit, riolit, szodalit, topáz, 

wulfenit 

Figyelem! Az azurit és a lazurit (lapis lazuli) két különböző kristály! 

 

A Nyilas Holdkristálya 

Az igazság köve, az apofillit, önelemzésre és igazi énje megismerésére buzdítja a Nyilas 

Hold szülöttjét. További előnye, hogy segít elfogadni saját testét. Ez a kő tárol minden 

ezoterikus tudást, és előhívja a jelenlegi és a jövőbeli ismereteket. 

Használja hídként a fizikai és a spirituális világ között, hogy megkönnyítse a testen kívüli 

utazásokat. 

 

 

A Nyilas Hold pozitív tulajdonságai 

A Nyilas Hold szórakoztató, társasági és optimista. Nyugodtan építhet saját bölcsességére. 

Független Holdja gyorsan kimondatja vele, amit gondol. Más jegy szülötteinek olykor nehéz 

elviselniük könyörtelen őszinteségét, de ha az kedvességgel párosul, akkor mély 

meglátásokkal teheti őket gazdagabbá. 

A topáz segítségével kapcsolatban marad belső bölcsességével és érzelmeivel úgy, hogy 

megtanulja azokat a saját javára fordítani.  

A Nyilas Holdja a múltban megtanult elvonatkoztatni az érzelmektől, a kék csipkés achát 

pedig tökéletes kő arra, hogy újra kapcsolatba kerülhessen velük anélkül, hogy azok a 

hatalmukba kerítenék. 

 

A Nyilas Hold rejtett vágyai 

A Nyilas Holdat az érzelmi szabadság utáni vágy irányítja. Nyughatatlan Holdjának térre van 

szüksége, hogy kísérletezhessen és önmaga lehessen, főleg a kapcsolataiban. Ha olyan 

társa van, aki teret ad neki, akkor valószínű, hogy visszatér hozzá, ha nem olyan, akkor 

tovább lép egy másik kapcsolatba. 



A gránát segít elköteleznie magát úgy, hogy önmaga maradhasson egy kapcsolatban, a 

csaroit pedig segít a pillanatnak élni ahelyett, hogy a jövő lehetőségeit kutatná. Ez a kő 

emellett mindenben megláttatja a szépséget. 

Igazságérzete nagyon erős, és ösztönösen megérzi, ha valaki hazudik. Örökké a tudást 

kutatja, ezért is hasznos a lapis lazuli (lazurit), mert elvezeti a belső igazsághoz, 

ugyanakkor összeköti az egyetemes igazsággal is. 

Filozófus Holdja sok utat bejárt már. Létfontosságú, hogy megszerzett tudását megtanulja 

átültetni a gyakorlatba. A wulfenit segít ebben. 

A Nyilas Holddal rendelkező szülött nehezen tudja kifejezni érzelmeit, ez viszont ahhoz 

elengedhetetlen, hogy egészen önmaga lehessen. 

A kék csipkés achát segít kockázat nélkül kifejezni gondolatait és érzéseit. 

A cerusszit megtanítja udvariasan viselkedni minden helyzetben, ami óriási feladat 

szókimondó Holdja számára. 

 

 

Gátlások és gátlástalanságok 

Felindulásból és ösztönösen cselekszik, azután pedig gyakran megbánja azt, amit tett. 

A jáspis megtanítja gondolkodni mielőtt cselekszik, míg a lepidolite segít megváltoztatni 

viselkedését.  

A smaragd végtelen türelemre tanít, és segít kivárni, amíg tisztán látja az utat maga előtt, 

hogy csak aztán cselekedjen. 

Bár boldogan beszél érzéseiről, gyakran érzelmi gátakat teremt a szavakkal ahelyett, hogy 

teljesen átérezné, mi zajlik le benne.  

A mohaachát kitűnően feloldja elnyomott érzéseit és finoman felszínre hozza őket, hogy 

megbékélhessen velük. 

Nyilas Holdja hatására hajlamos azt hinni, hogy „máshol zöldebb a fű”. Nehezen kötelezi el 

magát érzelmileg, és nem szereti, ha érzelmi téren valaki nagy igényeket támaszt vele 

szemben. Ilyenkor inkább tovább lép álmait kergetve, minthogy megoldja a problémát. 

Az okenit segít megteremteni egy stabilabb életstílust, és csillapítja a természetéből fakadó 

ellentmondásokat. 

 

 

Törődjön többet önmagával! 

A topáz megvilágítja az ösvényt, amin halad, és segít ráhangolódnia belső forrásaira és a 

karmikus tudásra. Ez a kő növeli az őszinteséget és a nyitottságot. Örömmel, egészséggel 



és nagylelkűséggel ajándékozza meg, így olyan tökéletes lelki támasszá válik, ami 

fogékonnyá teszi a szeretetre, bármilyen forrásból is fakadjon. 

Sokat segít a Nyilas Hold szülöttjének, ha megtapasztalja az intimitást. Ehhez viseljen 

topázt, ami minden szinten segít odafigyelni önmagára. Ha megtanulja kamatoztatni 

veleszületett őszinteségét és bízni egy kapcsolatban, úgy a másokkal megosztott érzelmek 

örömöt hoznak az életébe. 

 

 

Az intuíció fejlesztése 

A lapis lazuli (lazurit) mélykék színe a spirituális önmegvalósítás kulcsa. Különösebb 

erőfeszítések nélkül eljuthat általa a spirituális érzékenység legmagasabb fokára, hogy 

kapcsolatba léphessen belső lelki vezetőjével. Ez a gyönyörű kő megnyitja a harmadik 

szemét, elősegíti a spirituális látomásokat és az igazság kimondását. 

Meditáció közben tegye a harmadik szemére, hogy fejlessze tisztánlátását, éjszakára pedig 

tegye a párnája alá, így az álmokon keresztül is fejleszti intuícióját. 

 

 

A Nyilas Holddal rendelkezők előző életei 

Előző életeiben lehetett tanár, pap, tanácsadó, felfedező, kutató. Bármerre járt, tudásszomját 

próbálta oltani. Valószínűleg néha összekeverte a vallást a spiritualitással, és most az a 

legfőbb cél, hogy visszataláljon a szelleméhez, amiben nagy segítségére lehet az azurit. 

Egy igazságos világ reményében harcolt a szabadságért és a függetlenségért, és meglehet, 

hogy a hit rögeszméjévé vált, ami most gátolja. A szodalit feloldja ezt, míg a riolit segít 

kapcsolatba kerülni azzal a karmikus bölcsességgel, aminek már birtokában van. A riolit 

felülvizsgálja a múltat, és beépíti a jelenbe úgy, hogy bizonyos dolgokat felold, és segíti a 

továbblépést. 

Ha a Nyilas Hold szülöttje nem tud leszokni arról, hogy másoknak „prédikáljon” ahelyett, 

hogy példát mutatna, akkor az azurit segít. 

Sajnos Nyilasként lehetséges, hogy sokat hazudott, vagy lopott, és furfangos észjárására 

hagyatkozva élt. Ha valamit jóvá kell tennie, akkor a rodokrozit segít ebben. (ld. A 

megbocsátás szertartását) 

Az apofillit az igazság köve, helyreállítja a Nyilas Hold szülöttjében az egységet. 

 

 

 



A Belső Csend szertartása 

Legmélyebb szinten a Nyilas nem más, mint a belső csend keresésének szimbóluma. A 

belső csend a nyugvópont, ami körül minden történik, az a hely, ahol nem cselekszünk, csak 

egyszerűen létezünk. 

A nebula kő segít rátalálni a létezés titkára, és a bennünk rejlő belső csendre. 

- Fogd a kezedbe a nebula követ és csukd be a szemed. 

 

- Érezd, ahogy a kő belsejében lévő fény rezgései átáradnak a kezedbe és onnan 

lényed minden sejtjébe. 

 

- Engedd, hogy fizikai tested sejtjeit megtöltsék energiával, és magasabb 

tudatállapotba emeljék.  

 

- Érezd, ahogy a fény rezgései lassan átáramlanak lényed különböző szintjein, a 

fizikaitól a lelki, és a tudatitól a karmikus szintig, míg végül elérik a spirituális szintet. 

 

- Ébredj tudatára annak, hogy egy spirituális lény vagy, aki most az emberi utat járja 

be.  

 

- Érezd meg lelked időtlenségét, és ébredj tudatára a benned rejlő hatalmas 

lehetőségeknek. 

 

- Nyisd ki a szemed és pillants bele a nebula kő mélységeibe. Általa megérezheted a 

létezés külső és belső végtelenségét, a legkisebb részecskében rejlőt is.  

 

- Ha nem fókuszálsz a tekinteteddel, a kettő végül összemosódik. Ez az egység köve. 

Engedd, hogy eljuttasson az időtlen egységbe, a Belső Csendhez.  

 

- Élvezd egyszerűen azt, hogy létezik, tudva, hogy semmit nem kell tenni, csak 

mindent hagyni. 

 

Amikor készen vagy, koncentrálj ismét a szobára, a lábadra, ahogy biztosan áll a talajon, és 

arra, hogy visszatérsz a fizikai testedbe. 

 

Tedd a nebula követ látható helyre, hogy emlékeztessen a tiszta létezésre. 

 

 

 

 



Hold a Bakban 

Holdkristály: hókvarc (tejkvarc) 

Az intuíció kristálya: fantomkvarc 

Lunáris kristályok: ametrin, akvamarin, aventurin, kék csipkés achát, kalcit, csaroit, 

krizantém kő, galena, gránát, vaspirit, magnezit, holdkő, pietersite, pirolusit, rodokrozit, 

szerpentin 

 

 

A Bak Holdkristálya 

A hókvarc (tejkvarc) biztos támaszt nyújt és segít megszabadulni terheitől, és előző életeiből 

hozott karmáitól, hogy ráhangolódhasson a belső bölcsességre. A hókvarc észrevétlenül 

segít, miközben eleget tesz mindennapi kötelezettségeinek, és teszi a dolgát. 

Rámutat arra, hogy mikor kell tudatosan felelősséget vállalnia valamiért, ami indirekt módon 

abban segít, hogy érezze a Bak Hold szülöttje, hogy szükség van rá.  

A hókvarc növeli az önbizalmát is, hogy ne érezze magát alkalmatlannak bizonyos helyzetek 

megoldására. 

 

 

A Bak Hold pozitív tulajdonságai 

A Bak Hold szülöttje szorgalmas, felelősségteljes ember, aki törekszik arra, hogy helyesen 

cselekedjen és a társadalom hasznára váljon. Bár óvatos, de tekintélyt parancsoló. Ez 

jelentheti azt, hogy szereti az embereket és mindent megtenne értük, de azt is, hogy 

szeretné irányítani a környezetét. 

Egy kapcsolatban a Bak Hold biztos pont, mert hűségesen kitart partnere mellett. Ezt erősíti 

a gránát viselése. Amikor Holdja pozitív hatásai érvényesülnek, erősítik benne a vágyat, 

hogy megismerje az élet spirituális oldalát. 

 

 

A Bak Hold rejtett vágyai 

Holdja hatására sokszor elszigeteltnek érzi magát, úgy érzi, hogy nem szeretik, és hogy 

képtelen kifejezni érzelmeit. A Bak Holddal született emberek sokszor elnyomják, vagy a 

csúcsra törve anyagi dolgokba vetítik lelki szükségleteiket (pl. étkezés), miközben valójában 

mély lelki kapcsolatra vágynak. 



A magnezit segít szeretni önmagunkat, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy el tudjuk fogadni 

egy másik ember szeretetét.  

A vaspirit segít leküzdeni azt az érzést, hogy nem tudunk megfelelni, és önbizalmat sugall. 

Segít, ha kisebbrendűségi komplexustól szenved valaki. Főleg az olyan férfiak számára 

hasznos, akik alacsonyabb rendűnek érzik magukat, mert erősíti az önbizalmat és a 

férfiasságukba vetett hitüket.  

Ez a kő legyőzi a búskomorságot és a mély kétségbeesést, amire a Bak Hold olykor 

hajlamos 

 

 

Gátlások és gátlástalanságok 

A Bak Hold rendkívül fegyelmezett és higgadt, a „muszáj” és az „illik” Holdja. A régi 

berögzültségek, idejétmúlt magnószalagok felvételei nagyrészt arról szólnak, amit elvárnak 

tőle, vagy amit gondolni vagy hinni illik. 

Holdja minden múltbéli tekintélyelvű kinyilatkoztatást magába szívott. Ezeket el kell engednie 

és rá kell hangolódnia saját belső hangjára. 

Legtöbb érzelmi gátlása az elnyomott érzésekből és az azoktól való félelméből fakad. Fél 

mások véleményétől.  

Valószínű, hogy gyermekkorában nem kapott elég melegséget és szeretetet, ezért nem tud 

biztos érzelmi alapra építeni. Elképzelhető, hogy csak akkor kapott dicséretet a családjától, 

amikor megfelelt az elvárásoknak. Ennek hatására érzelmileg visszafogottá vált, és nehezen 

tudja kifejezni érzelmeit. 

A kék csipkés achát feloldja az érzelmi elfojtásokat, bárhonnan is erednek, leküzdi a 

zárkózottságot és a visszautasító magatartást. 

Ha negatív lelki beidegződések és a vele szembeni elvárások hatására az élettel 

kapcsolatban borúlátóvá vált, segít neki az ametrin. 

Ha más emberek irányítják, akkor a csaroit van hasznára, míg a pietersite felszabadítja 

mások önkénye alól. 

A zöld kalcit tökéletesen eltávolítja a régi beidegződéseket és a merev hitet. 

Ha hajlamos megítélni másokat, az akvamarin toleránsabbá teszi. Ez a kő különösen 

hasznos, mert támaszt nyújt, amikor túl sok felelősség nehezedik a vállára, és 

megszabadítja a vesztes szerepétől. Arra bátorítja, hogy büszke, kitartó és dinamikus 

egyéniséggé váljon. 

Ha úgy érzi, hogy érzelmi gátlásaihoz a vakbuzgóság, a szűklátókörűség és az 

öntörvényűség is hozzátartozik, a krizantém kő segít feloldani ezeket. 

A hókvarc (tejkvarc) segít megszabadulni a túl sok felelősségtől és a korlátoktól. 



Az aventurin még a legmegrögzöttebb pesszimistát is optimistává változtatja úgy, hogy 

pozitív szemszögből közelíti meg a dolgokat. Ez a napfényes kő a legsötétebb hangulatból is 

kiemeli úgy, hogy megszabadítja minden gátlástól és rögeszméktől.  

 

 

Törődjön többet önmagával! 

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

tud igazán segíteni önmagán. Ezt megkönnyítik a rodokrozit lágy energiái. Ha taszítja ez a 

kő, az azt jelenti, hogy valamit elnyom magában, amivel szembesülnie kellene. 

A rodokrozit eltávolítja és feloldja ezt a problémát, mert növeli az önbizalmát. 

 

 

Az intuíció fejlesztése 

A fantomkvarc az univerzális tudatosságot jelképezi. Ez a kísérteties kő fejleszti azt a 

képességünket, hogy megértsük az Akasha Krónikát, a minden múltbeli és jövőbeli 

eseményt magába foglaló spirituális gyűjteményt.  

Ha meg akarja ismerni élettervét, ha fel szeretné mérni spirituális fejlődésének mértékét, 

válassza a fantom ametiszt követ.  

Ha az önmegvalósítás a cél, akkor a zöld klorit fantom segít. 

A füstfantom segít megérteni a csoportos inkarnáció célját és rátalálni lelki csoportjának 

tagjaira, miközben a legtisztább szándékok vezetik majd.  

 

 

A Bak Holddal rendelkezők előző életei 

Előző életeiben volt bíró, ügyvéd, a társadalom törvényeinek őre, adminisztrátor és 

krónikás,ravasz üzletember, de az is elképzelhető, hogy valamelyik életében háztartásban 

robotolt. Lehetett lelkész, vagy tekintélyes vagyon és pozíció örököse. Valószínű, hogy a 

legnagyobb hatalommal bírók közé tartozott, de könnyen lehet, hogy kishitűsége visszahúzó 

erőként hatott. 

A galenit segít átlépni önmaga korlátain, melyek a múltban gyökereznek.  

A pirolusit felszabadítja a tekintélyt gyakorlók hatása alól. Mindegy, hogy mi volt előző 

életében, örökölt a karmikus bölcsességből, amihez hozzájuthat a szerpentin segítségével.  

Ez a föld energiájú kő segít irányítani az életét. 

 



A belső hang szertartása 

Ahhoz, hogy inkább belső hangoddal, mint a külső hataloméval kerülj kapcsolatba, egy 

pirolurit kőre lesz szükséged. 

- Fogd a kezedbe a kristályt, simogasd körbe a tekinteteddel és csendben hangolódj rá 

kavargó mintázatára. 

 

- Hagyd, hogy a mátrix eljuttasson önmagad mélységeibe. 

 

- Érezd, ahogy feloldja azokat a mentális befolyásokat, amik Téged értek, ahogy 

felszabadít az érzelmi manipulációk alól, megszabadítva minden olyan 

meggyőződéstől, amit külső hatásra erőltettél magadra. 

 

- Érezd, hogy kapcsolatba lépsz belső hangoddal, és kövesd ezt a belső útmutatást. 

 

- Mondd ki hangosan: Követem saját meggyőződéseimet, és a saját utamat járom. 

Figyelek belső énem hangjára, és követem sugallatait. Nyitott vagyok a jelekre, 

bármilyen formában is mutatkoznak meg. 

 

- Várj csendesen, hallgasd belső hangod és figyelj a legfinomabb jelekre is. 

 

Tartsd közel magadhoz a piroluritot és vedd a kezedbe, amikor szükséged van a belső 

hangod tanácsára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hold a Vízöntőben 

Holdkristály: tiszta hegyikristály 

Az intuíció kristálya: akvamarin 

Lunáris kristályok: akvamarin, berill, boji kő, celesztit, cerusszit, kalcedon, csaroit, 

kiasztolit, krizopráz, aranyfényű obszidián, moldavit, rodonit, rózsakvarc, szelenit, lélektárs 

kristály, szulfát, vanadit 

 

A Vízöntő Holdkristálya 

A tiszta hegyikristály rezgései nagyon tiszták. Elnyeli, tárolja, felszabadítja és szabályozza 

az energiát, megnyugtat és megakadályozza, hogy a passzív energia felgyűljön a fizikai 

testben.  

A kvarc piezoelektromos, ami azt jelenti, hogy energiaszikrákat és fényt bocsát ki, amelyek 

ráhangolódnak az agy elektromos áramaira, és új rezgésre hangolják. Ez minden szinten 

pozitívan hat a fejlődésre.  

Ez az élénk kristály legyőzi a változástól való ellentmondásos, de mélyen gyökerező 

félelmeket. 

 

 

A Vízöntő Hold pozitív tulajdonságai 

A Vízöntő Holdja eredeti, különc, független, és van érzéke a tudományokhoz. Mélyen 

foglalkoztatja az emberiség és a bolygónk jövője, és rendkívüli módon képes az egyetemes 

szeretet kinyilvánítására. 

Képes a jövőbe látni, és tudja, mire van szükség ahhoz, hogy mindenkinek jó legyen. Képes 

tárgyilagosan szemlélni az érzelmeit, nem ingatják meg a szívmarcangoló érvelések. Az a 

vágya, hogy elősegítse a társadalom és az emberiség fejlődését, visszhangra talál a kék 

celesztit finom rezgéseiben. 

 

 

A Vízöntő Hold rejtett vágyai 

A Vízöntő Holddal született embereknek rendkívül fontos, hogy érzelmileg független 

maradjon, ugyanakkor gyakran érzi, hogy elszigetelődik az emberektől.  

A kalcedon erősíti a testvériséget, a lélektárs kristály (két egyenlő méretű, az oldaluknál 

természetes úton összekapcsolódott kristály) pedig segít megtalálni azt az intimitást, amelyre 

különféle kapcsolataiban szüksége van. 



Akkor is szüksége lesz időnként lelki szabadságra és saját élettérre, amikor végre megtanul 

bensőséges viszonyt kialakítani. 

A gránát segít elkötelezni magát úgy, hogy közben önmaga maradhasson. Adjon egyet 

partnerének is, hogy megtanuljon bízni abban, hogy újra közel kerülnek majd egymáshoz. 

Sok Vízöntő Hold jegyű ember érzi azt, hogy idegen itt a Földön. A cerusszit segít 

megérteni, hogy miért választotta azt, hogy a Földre szülessen, és hogy miért rendelkezik 

olyan képességekkel és feladatokkal, amik az emberiség fejlődését segítik. 

A Vízöntő Holddal rendelkezők vágynak arra, hogy teljes mértékben elfogadják őket, és hogy 

visszataláljanak igazi otthonukba. 

A moldavit csökkenti a honvágyat. Hasznos a földönkívüli kapcsolatok létesítésénél, és 

ahhoz is, hogy megfejthesse a kozmikus üzeneteket. 

A csaroit segítségével leküzdheti az elidegenedés érzését, és gyógyírként hat a lélekre 

A rodonit által rátalál az emberiséget összefogó testvériségre. 

 

 

Gátlások és gátlástalanságok 

A zárkózottság és a függetlenség utáni vágy elidegenedéshez, magányossághoz, valamint 

kiszámíthatatlan viselkedéshez vezethet, amit meg kell tanulnia tudatosan szabályozni. Régi, 

berögzült mintái túlságosan erőteljesek, amelynek középpontjában a lázadás és a változások 

állnak. Egyik része élvezi a változásokat, másik része pedig mélyen ellenáll neki. Ebből 

adódnak vad érzelmi kilengései. 

A szelenit stabilizálja szabálytalan érzelmeit, és megszünteti ezek okait. Ez a spirituális 

rezgésű kő felgyorsítja a lelki fejlődést. 

Az akvamarin különösen hasznos ahhoz, hogy megértse sajt lelki állapotát, és rájöjjön, 

mennyire fél a változásoktól. Segít lecsillapítani érzelmeit, mert növeli a bátorságot és arra 

buzdítja, hogy felelősséget vállaljon önmagáért. 

Ha az akaratosság és a lázadás régi mintáinak a foglya, akkor segít a szulfát. Meglágyítja 

személyiségének azt a részét, amely automatikusan mindig az ellenkezőjét teszi annak, amit 

mondanak neki, és soha nem engedelmeskedik az utasításoknak. 

Zárkózottsága miatt nehézségei lehetnek a másokkal való közvetlen kapcsolatban, és 

nehezen kötelezi el magát. Elképzelhető, hogy szinte már „elkötelezettség – fóbiája” van. 

Kapcsolatai kihívása elől inkább a magányba menekül. Ha valaki közel akar kerülni hozzá, 

akkor gyakran meghátrál, mert fél az intimitástól.  

A rózsakvarc segít leküzdeni félelmeit, és hozzájárul ahhoz, hogy kapcsolataiban 

bensőséges, intim viszonyt alakítson ki. 



Két egymástól teljesen különböző uralkodó bolygója a Szaturnusz és a kiszámíthatatlan 

Uránusz hatására gyakran úgy érzi, hogy szétfeszül, mintha úgy próbálna meg autóval 

száguldani, hogy közben teljes erőből nyomná a féket. 

Az ikerkristály stabilabbá teszi, és legyőzi az őrülettől való félelmét, amit a kaotikus Uránusz 

okozhat. 

 

 

Törődjön többet önmagával! 

A vanadinit segít tudatosabban élni, és összehangolni a lelkét és a testét. Ez a kő segít 

abban, hogy jobban érezze magát a földi környezetben, miközben szoros kapcsolatban tartja 

az egyetemes energiákkal. 

 Vízöntő Holddal rendelkező ember azzal segíthet a leginkább önmagán, ha minden nap 

meditál, és nem felejti el, hogy egy spirituális lény, aki az emberiség útját járja. 

 

 

Az intuíció fejlesztése 

Az akvamarin tökéletesen megfelel a meditációhoz, mert lecsendesíti az elmét, és 

megkönnyíti a magasabb rendű szintekkel való kapcsolatteremtést. Ez a kő megszabadítja a 

felesleges gondolatoktól, magasabb tudati és spirituális szintre emeli, és támogatja az 

emberiség önzetlen szolgálatára való hajlamot. 

Az akvamarin akkor is segítséget nyújt, ha a test és a lélek közötti kapcsolat gyengül, mert 

elősegíti az intuitív kommunikációt. A harmadik szemre helyezett akvamarin fejleszti a 

tisztánlátás képességét és az intuíciót. 

 

 

A Vízöntő Holddal rendelkezők előző életei 

A Vízöntő Holdja alapján előző életeiben forradalmár, világmegváltó, szabadságszerető, 

nonkomformista (az uralkodó nézeteket el nem fogadó, nem alkalmazkodó) volt, de könnyen 

lehet, hogy törvényhozással, igazságszolgáltatással kapcsolatos munkát is végzett. Előző 

életei középpontjában a változás és a fejlődés állt, amiben az új eszmékért harcolt. Lehetett 

törvényen kívüli, vagy bűnbak szerepben is. Meglehetősen viharos előző életekkel 

rendelkezik.  

Megtapasztalta, hogy a látszat ellenére a Föld tényleges mozgásban van, azokhoz 

hasonlóan, akiknek különösen hangsúlyos horoszkópjukban a Vízöntő jegy. Lehetett 

vulkánkitörés vagy földrengés áldozata is. Tisztában van azzal, hogy a társadalom 

szerkezete is bármikor összeomolhat. 



Déja vu (mintha már átéltem volna) élménye, vagy visszatérő rémálmai az elmúlt életekből 

származnak. Ha éjszakára krizoprázt tesz a párnája alá, akkor megszabadulhat ezektől a 

vízióktól, és nyugodt álma lesz. 

A boji kő segít feloldani a mentális beidegződéseket és a hipnotikus parancsokat. Ez a kő 

segít ráhangolódni a Föld rezgéseire is. 

Az angelit megkönnyíti az igazság kimondását még akkor is, ha az kellemetlen 

következményekkel járhat. Segít együtt érzővé és toleránssá válni, főleg, ha nem lehet 

változtatni a körülményeken. 

 

 

A kristálygömb szertartás 

Ehhez a szertartáshoz szükséged lesz egy bármekkora méretű kristálygömbre. Mielőtt 

hozzáfogsz, intézd úgy, hogy senki ne zavarhasson! 

- Vedd kezedbe a kristálygömböt, tartsd így néhány percig, hogy ráhangolódhass az 

energiájára. 

 

- Ha van valami konkrét kérdésed, összpontosíts arra. 

 

- Helyezd a gömböt magad elé egy terítőre, nézz a gömbbe, de konkrétan ne fókuszálj 

semmire. 

 

- Figyelj a megérzéseidre, és engedd, hogy látomásaid elmélyüljenek. Lehet, hogy a 

gömbben, vagy a tudatodban különböző képek jelennek meg. Közben tudatosíthatod 

érzéseidet és gondolataidat, de ne próbáld meg értelmezni a képeket, csak hagyd, 

hogy legyenek, és figyeld meg őket. 

 

Írd le amit látsz, akkor is, ha értelmetlennek tűnik. Intuíciód fejlődésével megtanulod majd 

értelmezni a képeket. 

 

A gyakorlat végén tisztítsd meg a kristálygömböt és takard le. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hold a Halakban 

Holdkristály: ametiszt 

Az intuíció kristálya: celesztit / angelit 

Lunáris kristályok: angelit, aventurin, kék csipkés achát, boji kő, celesztit, ikerkristály, 

krizopráz, cimofán, danburit, tűzachát, fluorit, fukszit, jáspis, kunzit, magnezit, morganit, opál 

- aurakvarc, rodokrozit, anyolit, szelenit, tigrisszem, rubin zoisitben 

 

 

A Halak Holdkristálya 

Az ametiszt kristály tökéletes védelmező és megtisztító kő, amely nyugalmat és békét 

teremt. Ez a kő segít kifejleszteni a józan ítélőképességet, és az érzelmekre koncentrálni. 

 

 

A Halak Hold pozitív tulajdonságai 

Az érzékeny Halak Hold empatikus és gondoskodó természetű, egyformán tudatos spirituális 

téren és a mindennapokban, bár gyakran túl hiszékeny. Erősen fejlett intuíciója lelki 

szempontból hatalmas erőt jelent  

Az ametiszt élesíti a látását, és erősíti az Isten (illetve a magasabb energiák) iránti 

szeretetet.  

Hajlamos összetéveszteni a sajnálatot a szeretettel, a szimpátiát az empátiával, de ha 

megtanulja megosztani mély érzelmeit, akkor rendkívül sokat segíthet másoknak. 

Az aventurin fejleszti az együttérzés képességét. 

 

 

A Halak Hold rejtett vágyai 

A Halak Hold szülöttjének rendkívül fontos, hogy másoknak szükségük legyen rá. A 

másokhoz fűződő érzelmek útján tapasztalhatja meg önmagát, és csak akkor érzi magát 

elégedettnek, ha másokon segíthet.  

A Halak Hold rendkívül érzékeny, így a valós élet túl kemény a számára, emiatt gyakran 

menekül a képzeletébe. Szeretne feloldódni az örökkévalóságban, vagy egy másik lélekkel 

való egyesülésben. Szimbiotikus Holdja hatására arra vágyik, hogy lelkileg teljesen 



egybeolvadjon partnerével. Miközben a tökéletes kapcsolatot keresi, gyakran kevesebbel is 

beéri, és nehezen szakad el régi szerelmeitől.  

A rodokrozit növeli az önzetlen szeretetre és együttérzésre való hajlamot, a cimofán pedig 

összekapcsolja a feltétlen szeretettel. 

A celesztit és a krizopráz erős kapcsolatba hoz az Isteni energiákkal. 

A zoizitba épült rubin hozzájárul a személyiség fejlődéséhez, és segít fenntartani 

kapcsolatait. 

Vágyai gyakran hatalmukba kerítik, és előfordul, hogy az érzelmi hullámok ide – oda 

rángatják. Nyitottsága miatt képes pontosan átérezni az emberek fájdalmát, gondolatait és 

érzelmeit. 

A fluorit segít felismerni a külső körülmények befolyását, és megóvja a nem kívánt mentális 

hatásoktól és manipulációtól. Ez a védelmező kő segít tudatosabban megélni a spiritualitást.  

Fontos, hogy odafigyeljen a határaira! A kunzit segíthet ebben, mert megerősíti az auráját. 

 

 

Gátlások és gátlástalanságok 

Régi berögzült mintái között a legdominánsabb, ami sokat pörög a Halak Hold 

„magnószalagján”, az „áldozat – mártír – megváltó” figurája áll. Mivel hajlamos az 

önfeláldozásra, a morganit jó hatással lehet rá, mert segít levetkőzni az „áldozati bárány” 

szerepét, és leszoktatja arról, hogy mások szenvedéseit magára vállalja.  

Nehezen mond nemet másoknak, az aventurin viszont segít legyőzni ezt a hajlamot. Ez a 

Hold hajlamos légvárakat építeni, így a Halak Hold szülöttje könnyen függővé, vagy 

kényszeressé válhat. 

A tűzachát enyhíti a kínzó vágyakat és a függőséget. 

A bűntudat az egyik legnagyobb érzelmi gátja, és ez okozza a függőségét is. Ezt enyhítheti 

az ikerkristály segítségével. 

A jáspis önmagával szembeni őszinteségre ösztönzi, és megakadályozza, hogy hazudjon 

magának. 

A tigrisszem segít az érzelmi alapú döntések helyett az értelem szavára hallgatni. 

A boji kő segít tudatosabbá válni és feloldja a gátlásokat a fizikai testet körülvevő 

asztráltestben. 

A kék csipkés achát segít a Halak Holddal rendelkező férfiaknak, hogy elfogadják saját 

érzelmességüket és érzékenységüket. 

 

 



Törődjön többet önmagával! 

Akinek horoszkópjában hangsúlyos a Halak Hold, az hajlamos mások energiáját használni, 

főleg erőteljes érzelmi kötődés útján. A legnagyobb lelki fejlődést az jelenthetné, ha sikerülne 

egyesülnie isteni énjével. Ebben segít az opál - aurakvarccal történő meditáció. 

 

 

Az intuíció fejlesztése 

A celesztit légies kék kristályai isteni energiákkal vannak telítve, ami a megvilágosodás és 

az Istennel való egyesülés felé vezetik. Ez a gyönyörű kő kapcsolatba hozza az angyalokkal, 

különösen a celesztit tömörített formája, az angelit.  

Fejleszti a tisztánlátó képességet, segít visszaemlékezni az álmokra, és növeli az isteni 

bölcsességbe vetett bizalmat. Magába foglalja a harmóniát és az egész teremtés békés 

együttélésének látomását. 

 

 

A Halak Holddal rendelkezők előző életei 

Előző életeiben lehetett tengerész, halász és misztikus. Számos élete kapcsolódott a 

valláshoz és a tengerhez. Mivel született művész, elképzelhető, hogy költő is volt.  

A Halak Holddal rendelkezők előző életeit erősen jellemzi az „áldozat – mártír – megváltó” 

szindróma. A szánalmat összetévesztve a szeretettel, a vezeklés vágyától hajtva jó 

szándékkal próbált mások szenvedésein könnyíteni, de a valóságban legtöbbször mártír lett, 

vagy áldozat.  

A fukszit segít megérteni a múltját, és nagyon hasznos azok számára, akik automatikusan a 

megváltó vagy felszabadító szerephez vonzódnak, és végül mártírként végzik. Ez a kő segít 

leküzdeni a függés minden formáját. 

A szelenit hozzájárul ahhoz, hogy megismerjük jelen életfeladatunkat, rámutat a 

problémákra, és segít őket megoldani. 

 

 

 

 

 

 



A feltétel nélküli szeretet szertartása 

A feltétel nélküli szeretet megtapasztalásához egy éteri danburitra van szükség. 

- Fogd kezedbe a kristályt és pillants a mélységeibe. Ez a kő elvezet a Mennyek 

Birodalmába. 

 

- Csukd be a szemed, csendesen hangolódj rá a kristályodra és érezd, hogy energiája  

a legmagasabb rezgésszintre emel. 

 

- Engedd, hogy tiszta rezgései átáramoljanak kezedbe, karodba, szívedbe, a szív 

csakrába. 

 

- Érezd, ahogy a szív csakrát elönti a kozmikus fény.  

 

- Ahogy az energia eléri szív csakrádat, helyezd ide a kristályodat is, és érezd, ahogy  

a csakra megnyílik, és kitárul.  

 

- Ezt a kozmikus fényt követi a feltétel nélküli szeretet boldogsága. Mártózz meg ebben 

a szeretetben. 

 

- Mondd ki hangosan: Befogadom szívembe és az életembe a spirituális szeretetet. 

Hívom az angyalokat és a magasabbrendű lényeket, és bebocsátást kérek tőlük a 

feltétel nélküli szeretet és az örök bölcsesség birodalmába. 

 

- A gyakorlat végén térj vissza fizikai testedbe. Érezd, ahogy a talpad a talajon 

nyugszik, és összeköt a Föld energiáival.  

 

- Engedd, hogy a feltétlen szeretet a földbe áramoljon, és eljusson oda, ahol szükség 

van rá.  

 

- Lélegezz mélyeket és fordítsd figyelmedet a szobára, majd sétálj körbe. 

 

Csomagold be gondosan a danburit követ és tedd a párnád alá. Meditálj naponta! 

 

 

 

 

 

 

 



Az utolsó fejezet – és a II. modul végére 

Ma végeztél a II. Modul Kristály – Asztrológiával. Végigvetted mind a 12 csillagjegyet a Nap, 

a Hold és az Ascendens tükrében.  

Ismereteid birtokában megértheted már, miért olyan különbözőek az emberek még egy 

családon belül is. Megérted, hogy a testvérek mindegyike is szinte törvényszerűen más 

jellemzőkkel bír.  

Bízom abban, hogy ezen ismereteket jól tudod hasznosítani majd Önmagad, családod, és 

mások javára! 

 

Ha jelentkeztél a III. Modulra is, annak anyagát már megtalálod a Tananyagaid menüre 

kattintva. 

 

Miről szól ez a modul? 

Mivel a kristályok energiamintákat szívnak magukba, képesek kifejezésre juttatott és mélyen 

átérzett igényeinket kiszolgálni. 

Ennek a kurzusnak az elvégzésével lehetőséged lesz arra, hogy személyes fejlődést, 

egészséget, boldogságot, védelmet, szerencsét és bőséget segítő technikákat dolgozz ki 

Önmagad és mások számára, miközben a kristályenergiákban rejlő végtelen lehetőségeket 

is felfedezed. 

Ha még nem jelentkeztél, de részt szeretnél venni rajta, a Kristályprogramozás menüben 

jelentkezhetsz rá. 

Szeretettel kívánok sok sikert és minden jót az eddig elsajátított ismeretek alkalmazásához! 

Molnár Ágnes 


