
 

 

1. BÓNUSZ 

 

         EGY KIS ASZTROLÓGIA 

 

 

 

 

Testrészeink és belső szerveink valamint 

 

a Hold és a csillagjegyek kölcsönhatása 

 

Csillagjegyekhez rendelt  

gyógyító, és szerencsekövek 

 

 



Az asztrológiában a megközelítően pontos prognózis felállításához rendkívül sok adat 

ismerete szükséges.  Sok múlik azon pld., hogy a születés évében és napján éppen 

melyik csillagképen haladt keresztül a Hold. 

A Hold 28 nap ( egészen pontosan 28 és 1/3 nap ) alatt kerüli meg  a Földet, és körútja 

során végighalad mind a 12 csillagképen. Egy – egy csillagképben megközelítőleg két 

és fél napot töltve, ezért a pontosabb meghatározáshoz többek között az sem mindegy, 

melyik órában születtünk. 

A csillagképek mindegyike hatással van egészségünkre, nem csak az, amelyikben 

születtünk, így amikor a Hold az egyes csillagképeken keresztülhalad, azok a 

testrészeink, szerveink érzékenyebbek, amelyek hozzá vannak rendelve az adott 

csillagjegyhez. 

 

Ha figyelemmel kíséred a különböző magazinokban rendszeresen megjelenő aktuális 

Holdnaptár útmutatóját, pontosan be tudod határolni, hogy rád melyik nap, milyen 

hatással lesz. 

Ennek megfelelően, amikor pld. a Hold a Kosban áll, minden pozitív és negatív dolog 

erőteljesebben hat a Koshoz rendelt testrészre, de ha Te ráadásul Kos jegy szülötte is 

vagy, akkor ezek a testrészeid érzékenyebbek, könnyebben megbetegszenek. 

Amikor tehát a gyógyító köveket, szerencseköveket hozzárendeljük egy 

csillagjegyhez, akkor nem csak azoknak ajánljuk azokat, akik a csillagjegy szülöttei, 

hanem mindenkinek arra a 2 – 3 napra, amikor a Hold a kőhöz rendelt 

csillagképpen halad át! 

Sajnos legtöbben a testüket arra kényszerítik, hogy folyamatosan semmibe vegyék 

természetes ritmusait – a holdritmust, a bioritmust stb. Amikor fiatal vagy, a negatív 

következményeket még úgy rázod le magadról, mint a vizet, vagy csak beveszel egy 

aszpirint.  

De lassacskán felgyülemlik a sok kis impulzus, és végül betegségbe torkollik, 

amelynek nagyon nehezen lehet megtalálni az okát – ez a betegség a jéghegy csúcsa. 

“Ami sokáig tart, végül betegséggé válik.” 

 

Ha az alábbi felsorolást ennek megfelelően értelmezed, sokat tehetsz egészséged 

fenntartása érdekében! 

 



 

KOS csillagjegy 

A Kos csillagjegyben születetteknek a fej, agy, szem, orr és az érzékszervek 

különösen érzékenyek, könnyen megbetegszenek! Ezek a testrészek és szervek 

mindenkinek érzékenyebbek havonta abban a 2 – 3 napban, amikor a Hold éppen a 

Kos csillagjegyen halad keresztül! 

A Kos csillagjegyre, valamint a felsorolt testrészekre, szervekre ható gyógykövek: 
Ametiszt, gránát, hematit, jáspis, karneol, lazurit, rodokrozit, rubin, hegyikristály, 

szodalit, turmalin 

 

 

BIKA csillagjegy 

A Hold útja során továbblép a Bika csillagképbe. Ilyenkor nagyobb gondot fordíts a 

gége, beszélő szervek, fogak, állkapocs, nyak, torok, mandula, váll, karok, kéz, 

tüdő és a vérkeringés egészségére! Ezek a szervek és testrészek mindenkinek 

érzékenyebbek azokon a napokon, amikor a Hold a Bika csillagképen halad keresztül, 

a Bika jegy szülötteinek pedig mindig ezek az érzékeny szervei. 

 

A Bika csillagjegy gyógykövei: Achát, akvamarin, aventurin, amazonit, malachit, 

hegyikristály, zafír, jade, jáspis, karneol, rózsakvarc, smaragd, rodokrozit, türkiz, citrin 

 



 

IKREK csillagjegy 

A Hold és az Ikrek csillagjegy együttes hatása befolyással van a váll, karok, kéz, tüdő 

és a mirigyrendszer állapotára!  Ezek a testrészek és szervek az átlagosnál 

érzékenyebbek azoknak, akik az Ikrek csillagjegyben születtek, de mindenkinek 

ajánlott jobban óvni, amikor a Hold 28 napos körútja során az Ikrek csillagképen halad 

keresztül. 

 

Az Ikrek csillagjegy és a fenti testrészek és szervek gyógykövei: Achát, akvamarin, 

hegyikristály, borostyán, citrin, gránát, jáspis, tigrisszem, karneol, kalcedon 

 

RÁK csillagjegy 

A mellkas, tüdő, gyomor, máj, epe és az idegrendszer különösen érzékenyek 

mindenkinek, amikor a Hold a Rák csillagképben jár! Ezek a testrészek és szervek 

legérzékenyebbek és megbetegedésre hajlamosak mindazoknak, akik a Rák 

csillagjegyben születtek. 

A Rák csillagjegyhez és a hozzá tartozó testrészekhez, szervekhez rendelt 

gyógykövek: Achát, akvamarin, jáspis, hegyikristály, kalcedon, jade, rózsakvarc, 

rodokrozit, smaragd, aventurin, opál, holdkő 



 

 

OROSZLÁN csillagjegy 

A szív, hát, rekeszizom, vérkeringés, verőerek és az érzékszervek érdekében tegyél 

valamit, amikor a Hold az Oroszlán csillagképen halad keresztül!  Ezek a szervek és 

testrészek különösen érzékenyek mindenkiek, akik az Oroszlán jegyben születtek. 

Az Oroszlán csillagjegyhez és a fent felsorolt szervekhez rendelt gyógykövek: 
Borostyán, citrin, gránát, jáspis, karneol, lazurit, rubin, tigrisszem, hegyikristály 

 

 

SZŰZ csillagjegy 

Amikor a Hold a Szűz csillagképen halad keresztül, azon a néhány napon sokat tehetsz 

az emésztőszervek, idegek, lép, hasnyálmirigy és a vérkeringés egészséges 

működéséért!  Ezek a testrészek és szervek különösen érzékenyek a Szűz 

csillagjegyben születetteknek. 

A Szűz csillagjegyhez és a hozzá tartozó szervekhez rendelt gyógykövek: 
Ametiszt, akvamarin, citrin, kalcedon, lazurit, hegyikristály, szodalit, tigrisszem, 

jáspis, karneol, borostyán, zafír 



 

MÉRLEG csillagjegy 

Ha csípő, vese, hólyag, vagy mirigyrendszer problémáid vannak, akkor különösen 

óvatos legyél azokon a napokon, amikor a Hold a Mérleg csillagképen halad 

keresztül!  Ezek a szervek megbetegedésre hajlamosabbak azoknak, akik a Mérleg 

csillagjegyben születtek. 

A Mérleg csillagjegyhez és a hozzá tartozó szervekhez rendelt gyógykövek: 
Akvamarin, aventurin, amazonit, hegyikristály, jade, malachit, topáz, rózsakvarc, 

rodokrozit, türkiz, smaragd, turmalin 

 

 

SKORPIÓ csillagjegy 

A nemi szervek, húgyvezeték és az idegrendszer mindenkinek érzékenyebbek 

havonta azon a 2 – 3 napon, amikor a Hold a Skorpió csillagképen halad 

át!  Ugyanezek  a szervek hajlamosabbak a megbetegedésre mindazoknál, akik a 

Skorpió csillagjegyben születtek. 

A Skorpió csillagjegyhez és a hozzá tartozó szervekhez rendelt gyógykövek: 
Ametiszt, akvamarin, borostyán, citrin, gránát, hematit, malachit, obszidián, 

rodokrozit, rubin, tigrisszem, jáspis, achát, hegyikristály, turmalin 



 

NYILAS csillagjegy 

A comb, vénák és az érzékszervek egészségéért tehet sokat mindenki akkor, amikor a 

Hold a Nyilas csillagjegyen halad keresztül!  Ugyanezek sokkal érzékenyebben 

reagálnak azoknál, akik a Nyilas jegy szülöttei. 

A Nyilas csillagjegyhez és a fenti szervekhez rendelt gyógykövek: Ametiszt, 

amazonit, borostyán, gránát, jáspis, lazurit, hegyikristály, türkiz, obszidián, ónix, 

smaragd, szodalit, tigrisszem, aventurin, kalcedon 

 

 

BAK csillagjegy 

Bak jegyben haladva a Hold a térd, csontok, izületek, bőr és a vérkeringés 

működésére van hatással!  Ezek a testrészek betegségre hajlamosabbak a Bak jegy 

szülötteinél. 

A Bak csillagjegyhez és a hozzá tartozó testrészekhez rendelt gyógykövek: 
Borostyán, kalcedon, gránát, hematit, lazurit, obszidián, ónix, rodokrozit, szodalit, 

jáspis, holdkő, turmalin, füstkvarc, hegyikristály 

 



 

 

VÍZÖNTŐ csillagjegy 

A lábszár, vénák, mirigyrendszer állapotát befolyásolja a Hold, amikor a Vízöntő 

csillagképen halad keresztül! Ugyanezek  a szervek  fokozottan hajlamosak a 

megbetegedésre azoknál, akik a Vízöntő csillagjegyben születtek. 

A Vízöntő csillagjegyhez és a hozzá tartozó szervekhez rendelt gyógykövek: 
Ametiszt, borostyán, hematit, karneol, lazurit, obszidián, ónix, türkiz, topáz, aventurin, 

fluorit, zafír, hegyikristály 

 

 

HALAK csillagjegy 

Amikor a Hold a Halak csillagjegyben járja útját, mindenkinél befolyásolja a lábfej, 

lábujjak és az idegrendszer működését!  Ezek fokozottabban érzékenyebbek azoknál, 

akik a Halak csillagjegyben születtek. 

A Halak csillagjegyhez és a hozzá tartozó testrészekhez rendelt gyógykövek: 
Ametiszt, akvamarin, jade, amazonit, hegyikristály, jáspis, lazurit, smaragd, szodalit, 

türkiz, holdkő, fluorit, zafír, opál 



 

  

A fent leírtak tükrében az alapszabályok a következők:  

  

• Minden tevékenység, amit annak a testtájnak a jólétéért teszel, amelyet az a jegy 

ural, amin a hold éppen áthalad, kétszer olyan jótékonyan hat. Kivéve a sebészi 

beavatkozásokat. 

• Minden, ami nagyon megterheli vagy igénybe veszi azt a testtájat, amelyet az a 

jegy ural, amelyen a hold éppen áthalad, kétszer olyan kártékonyan hat. A sebészi 

beavatkozásokat ezeken a napokon, ha lehet, mellőzni kell, kivéve természetesen a 

sürgős műtéteket. 

• Ha a hold éppen növőben van, amikor áthalad a csillagjegyen, akkor minden, 

építőanyagok bejuttatására és a jegy által uralt szervi területek erősítésére szolgáló 

intézkedés sikeresebb, mint fogyó holdkor. 

• Ha a hold éppen fogy, akkor minden, az adott szerv kitisztítására és 

méregtelenítésére szolgáló tevékenység sikeresebb, mint növőben lévő hold idején. 
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