A HOLDASSZONY Kalendáriuma
Holdkalendárium: A Holdnaptár elmélete, és gyakorlata.
Mit tehetsz, ha meg szeretnéd kapni a Hold nyugalmát, ősi bölcsességét, és ősbizalommal néznél a családi
kérdések elé?
Imolai Judit Asztrológus programja arról szól: segítségedre lehet egy jól bevált varázskönyv, egy
naptár, a nőiség kérdéseiben. A régi hagyományokon alapulnak, de változnak az idő lehetőségei:
bevált recepteket hallasz Női feladatokról, és ha van kedved, kérdést tehetsz fel saját megoldandó
témáidból.
Ha megfogadod a régi megfigyelések alapján csokorba kötött tanácsaimat, és mindennapjaidat a Hold
jelképeihez igazítod – nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, és sikeres leszel, mersz a megérzéseidre
támaszkodni. Csak a Hold járását kell figyelned, és természetesen néhány szabályt betartanod…
Akkor érezzük legjobban a Hold vonzását, amikor Nőiségünkben megtapasztaljuk az érzések mély
élményeit. Asszonyi sors, havi ciklusok, bőrápolás, konyhaművészet, mind a Hold varázskonyhája. De
legjobban a változó korszakokban – amikor a tudatunk és a környező világ nem tud segíteni – érzünk rá:
követni kell az ősi ismereteket. Nővé érés, Babavárás, kisgyermek nevelés, örök változás… Mint az
örökké változó alakú, jelentésű Hold mutatja, úgy kell a nőiséggel is bánni. Mire megszoknál egy
helyzetet, egy állapotot, egy hormonális adottságot, egy életkort – már menned kell tovább, változni kell,
újra tanulhatod az átformálódást.
Kövesd a Holdat! Biztonságban fogod érezni Magad.

A Holdkalendárium
A HOLD általános hatásait az ember mindig is nyomon követte, hiszen ez volt az ember első
kalendáriuma is, ahogyan az időt számon tartotta – a szimbolikus hatások meg még sokkal jelentősebbek
lelki értelemben. A Hold szimbolikája volt mindig is legközelebb az emberhez (az asztrológia őse is a
holdkalendárium), azonban ez egyidejűleg a legbonyolultabb jelentéstartalmi szféra is. A nőt, éjszakát,
családot, tudatalattit, mély vizeket és álomvilágot mint karmikus áramlatokat érzékelhetjük, ám ésszel
szinte követhetetlen kavargó sodrásuk. A jelképek világa segít. A lélek sötét éjszakája rettegést is
jelenthet, az eltévedéstől való félelmet, azonban van, aki erőt nyer a szubjektív élményekből. A Hold az
anyagi világ tükörképét jelenti, amely a valóság illúziója. Az ismeretlentől való félelem hozza a
vonzódást is, mint ahogyan a sötét éjszakán a Tarot Hold lapján a két kutya vonzódik a magas fény
misztériumához.
Hold jelentései egy születési horoszkópban
A Hold az érzelmek, szimpátia, ösztönök, lélek, belső rezdülések, tudattalan állapot jelképe, jelzi a
gyermeki vágyakat és a lelki otthont. A Holdhoz kapcsolódik a termékenység, alkotókészség, kreativitás,
elfogadás, passzivitás. A horoszkópban elsősorban az otthont, a családot, gyakran az anyát, férfiak
képletében pedig a nőt, a feleséget jelöli. Jin.
Az uralma alatt álló jegy: a Rák

A Hold tartalmának eredeti forrása: a zodiákus, a kalendárium
A zodiákus a világ mitikus kalendáriuma – az állatövi jegyek, az asztrológiai jelek figyelembe vételénél
mindig hivatkozni kell a kalendáriumra, vagyis a napi, havi és éves időbeosztásra.
A Hold folyamatosan járja kísérő útját a Föld körül, leírt pályáján áthalad a tizenkét állatövi jegyen. Átlag
28 nap, azaz egy hónap kell ahhoz, hogy megtegyen egy zodiákus kört, hogy újra és újra visszatérjen és
mérje az idő ritmusát az ember által legláthatóbb módon.
Mivel két-három napot tartózkodik az egyes jegyekben, megfigyelheted, hogy ilyen rendszerességgel
változik hangulatod, kedved, egészségi állapotod, napi szokásaid is! Figyeljük még a Hold fázisait is,
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növekedik vagy csökken? Ettől függhet, hogy érdemes-e belekezdeni egy új terv megvalósításába,
sikerül-e egy kapcsolat, működik-e a fogyókúra, beépül-e a szépítő kúra a bőrbe, tiszta lesz-e a mosott
ruha, szépen nőnek-e a gondosan locsolt virágok, szépen sikerül-e a sütemény.
Láthatod, hogy nem babra megy a játék! Érdemes figyelni, és tanulni, mit mutat a bölcs öreg Hold.
Nagyon régi hagyományokból töltekezhetünk, hihetsz a tapasztalatoknak. Az egyik legrégebben ismert
naptárt bejegyzések és rovátkák alkotják, amelyet egy csontra jegyeztek fel. A leletet Franciaországban
találtak, egészen pontosan a Placard barlangban, amely Vilbonneur en Charente közelében található.
Néhányan azt gondolják, hogy a magdaléni korból ered – korunk előtt körülbelül 14000 évvel, mások
úgy tekintik, hogy 20000-nél is régebbi ez az időpont. A csontba bevésett feljegyzések jelentősége abban
a tényben rejlik, hogy az idő jelölése megfelel a Hold fázisainak, amelyeket ma is ismerünk. Tehát
15000, 20000, 30000 vagy talán még több évvel ezelőtt egy ember megfigyelte, hogy a Hold ritmusa
állandó, és hogy meg lehet bízni benne, le lehet jegyezni, és kétségkívül lehet rá hivatkozni, vagy
hasznosítani, mint egy kiindulási pontot.

Az embert mindig foglalkoztatta ez az elérhetetlen, titkos, érzelmes égi jelkép, a Hold. A holdmítoszok
története labirintusi mese: minden kultúrában, az őstörténetektől a mezopotámiai kultúrán át a görög és
római mitológia különböző névvel illette, de a nőiséggel azonosította a holdat. A görög mitológiában
Zeusz, az olymposzi főisten és Léto lénya Artemisz (Diana) volt a három szűz istennő egyike. Artemisz
a Vadon úrnője, az istenek fővadásza volt. Mint jó vadász, törődött az élőlényekkel, ő a hamvas ifjúság
védelmezője. A mitológiában állandóan jelen lévő ellentmondásokkal magyarázható, hogy szerepe is
ellentmondásos, hol segít, hol akadályoz, szeszélyes és kiszámíthatatlan. A későbbi költők Artemiszt
Hekatéval azonosították, ő a háromarcú istennő: Szeléné az égen, Artemisz a földön és Hekaté az
alvilágban. Hekaté a rejtőzködő Hold istennője, a sötétség titkaihoz kapcsolták cselekedeteit. A Hold
szépsége mindent fénybe von, azonban rejtőzve a baljós tettek jönnek el – a Hold alakjaiban mutatkozik
meg legelevenebben a jónak és rossznak az a kettőssége, amely az összes istenben és emberben jelen van.
Nem számít, babonás vagy, esetleg nem…(Csak a megfelelő amulettet kell beszerezned!) - Babonák
és alapjaik
A bűbájos boszorkányokról szóló mesék ideje a telihold: ők különös dolgokat műveltek holdtöltekor,
éjszaka gyűjtögető körútra indultak seprűn lovagolva, és pirkadat előtt tértek haza fekete macskájukhoz.
Ennek alapja, hogy a holdtölte kiváló időpont majdnem minden gyógyfű és főleg föld alatti részeik
szedésére, így nagyobb a hatóerejük, és fénynek sem szabad kitenni őket. Régi szerek ősi tudománya ez –
és régen nem voltak mesterséges fények, lámpák.
Asztrológiai kombinációk hatásai
A Hold a naprendszer legláthatóbb női energia szimbóluma. A nap fényét visszatükrözve, a sötét éjszaka
sápadt fénye a női személyiség tükröző természetét mutatja, amint az a világ ingereire bennsőjéből
válaszol. A hold a negyedik házat, az otthon és a család házát, valamint a táplálás és anyaság Rák
energiáit uralja. Önmagában értelmezve (nem tekintve az egyéni születési horoszkóp teljes képletét annak
minden más bolygójával) a hold itt puha párnákat rendezget, maga termeli kiskertjében a zöldségeket,
melyből jó házi kosztot készít. A nőnek van a legnagyobb kreatív ereje a természetben: életet ad.
Történelmi áttekintések során a nőknek bizonyítható hatalmat biztosított a szülés képessége: ez maga az
élő mágia, majd szerepeket váltva lehet akár a patriarhális társadalmak árnyékból mozgató hátsó ereje.
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A születési horoszkóp Hold analógiái egész életen át kísérnek, tehát: ha a Hold a jegyben, házban
bizonyos jelentéstartalommal bír, jelentése egészségre vonatkozóan, lelki otthonra, vágyakra, anyaságra,
gondoskodása, családra vonatkozóan ebben a földi életben mindig jellemző lesz.
A “Holddal-élés” ahhoz segíthet hozzá, hogy a hatások megfelelő analógiáit megélve életminőségünk
javuljon. Gyakorlati megfigyelések is szükségesek ahhoz, hogy miután a születési horoszkóp analógiáit
megértettük, a napi gyakorlatban például naplót vezetve, feljegyzéseket készítve haladjunk előre
személyes tapasztalati utunkon.

Tervezd meg életed, élj együtt a Holddal!
Háztartás, kozmetika, egészség, babaápolás
ALAPELVEK:
A növő hold: Ad, tervez, befogad, felépít, abszorbeál, belélegez, energiát tárol, erőt gyűjt, védelemre
és pihenésre hív.
A fogyó hold: Kimos, kiizzad és kilélegez, szárít, aktivitásra és energiafelhasználásra hív

TARTSD BE AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOKAT!
Szokások:
A rossz szokásról való lemondásra legalkalmasabb az újhold napja, leginkább a márciusi újholdé.
Fogyókúra:
Az elfogyasztott táplálék hasznosulása függ a holdállástól is, növő holdnál sokkal nagyobb mértékben
épül be a szervezetbe. Ugyanakkor a mértékletes fogyókúra is hatékonyabb, ha fogyó holdnál végezzük.
Tisztító kúrákat, böjtöt újholdnál érdemes kezdeni.
Háztartás:
A kitisztítással, eltávolítással vagy kiöblítéssel kapcsolatos háztartási munkákra legjobbak a fogyó hold
napjai. Még jobban sikerül a tisztítás, ha ezeket sikerül víznapokra ütemezni (Halak, Rák, Skorpió). Az
irtással kapcsolatos kerti munkákra szintén a fogyó holdnapok alkalmasak, különösen az asszonynapok:
Mária-ünnepek mint Mária Mennybemenetele vagy Gyertyaszentelő Szűz Mária (aug. 15. és szept. 8.)
Kozmetika, bőrápolás:
Problémás bőr tisztítását, speciális pakolásokat legjobb fogyó holdnál alkalmazni. Fogyó holdnál
beavatkozások alkalmával szinte soha nem keletkeznek sebek. Tápláló maszkok, krémek, hidratálók
hatásfokán javít, ha növő holdnál használjuk. Minden bőrápolási programra különösen alkalmasak a Bak
napjai. A Rák és a Halak napjain tartózkodni kell a hajvágástól, de nagyon alkalmasak erre az Oroszlánnapok (mindig növő holdban állnak).
Műtétek:
Minél közelebb van a beavatkozás a holdtöltéhez, annál veszélyesebb. Figyelni kell a betegségre, szervre
vonatkozó asztrológiai jegyet, abban ne álljon a hold. Ha lehet programozni az operációt, inkább fogyó
holdas periódust kell választani. Minden, ami különösen megterheli vagy igénybe veszi azt a testtájat,
amit az a jegy ural, amelyikben a hold éppen áll, károsabban hat, mint más napokon.
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Szereted a lelki tulajdonságaidat – vagy másokét - elemezgetni?
Íme, néhány érdekes kulcsfogalom:
MILYEN LELKI TULAJDONSÁGAID, ÉRZELMI ADOTTSÁGAID VANNAK?

A HOLD alapvető analógiái (azonosságok, szimbólumok)
Születési horoszkópod Hold jegy-helyzetét kell kikeresned,
milyen zodiákus jegyben állt, amikor születtél.
Ha a Holdad
ebben a
jegyben áll:
Kos

Bika
Ikrek
Rák
Oroszlán
Szűz
Mérleg
Skorpió

Ösztönös reakciód

Jó tulajdonságod,
amelyre alapozhatsz

Lelkes, jóindulatú

Bátor, erőteljes

Óvatos és
gyakorlatias
Alkalmazkodás,
közvetlenség
Érzelmes, érzékeny

Charme, céltudatosság

Türelmetlen,
érzéketlen
Makacs, öncélú
Felszínes, ravasz

Túlzó, lelkes

Intelligencia,
fiatalosság
Beleérzés,
gondoskodás
Szívélyes, nagylelkű

Hűvös, lekezelő

Gyakorlatias, részletes

Bájos, barátságos

Tapintat, tisztelet

Átható és heves

Éles ész és
összpontosítás
Lelkesedő, előrelátó

Nyilas

Nyitott, barátságos

Bak

Óvatos, tartózkodó

Vízöntő

Visszafogott, de
barátságos
Gyengéd, megértő

Halak

Árnyékod,
amin javíthatnál…

Vágyad,
amire törekszel
Új impulzusok
Biztonság

Tanulnivalód,
amelyből esetleg
leckéket is kapsz
Tekintetbe venni
másokat
Elengedés

Intellektuális
ösztönzés
Boldog családi élet

Átlátni a helyzeteket

Csodálat

Átlátni a hízelgésen

Válogatós, aggódó

Jól megtervezett élet

Lazítani

Határozatlan,
felelőtlen
Féltékeny, ingerlékeny

Szép környezet
Hatalom

Elfogadni jót és
rosszat
Lazábban élni

Felelőtlen, tapintatlan

Szabadság

Türelem

Szorgalom,
felelősségérzet
Őszinte, emberbarát

Közöny

Rang, elismerés

Különc

Életcél

Kreatív, beleérző

Változékony, mártír

Megértés, támogatás

Mérsékelni
cinizmusát
Érzelmileg felfedni
magát
Valóságban élni

Védekezés,
bizonytalanság
Önző, büszke

Kevésbé komolyan

Nos, a Hold nem állt meg akkor, amikor Te születtél…Szorgalmasan halad tovább, és utat mutat: mikor,
mit érdemes tenni. Íme, a szabályok – milyen jegyben jár, milyen tartalmat jelent, mit
táplálkozz…néhány alapelv. A Holdnaptárból a napi (vagy kérdéses időponti) Hold jegy-helyzetét kell
kikeresned, milyen zodiákus jegyben jár.

A HOLD jelképei, a holdciklusok napi hatása, jellege
A zodiákus,
amelyben a
HOLD jár

Testi zóna,
amelyre
vonatkozik

Szerv-rendszer,
amivel
foglalkozni lehet

Növény rész,
kis
kertészeknek

Kos
Bika

Fej, agy, szem, orr
Gége, beszélőszervek, nyak, fül
Váll, karok, kéz,
tüdő
Mellkas, tüdő,
gyomor, máj, epe
Szív, hát,
rekeszizom,
vérkeringés
Emésztő-szervek,
idegek, lép,
hasnyál-mirigy
Csípő, vese,
hólyag
Nemi szervek,
húgyvezeték
Comb, visszér

Érzékszervek
Vérkeringés

Termés
Gyökér

Tűz
Föld

F
F

Tápanyag,
amely
legjobban
hasznosul
Fehérje
Só

Mirigyrendszer

Virág

Levegő

L

Zsír

Idegrendszer

Levél

Víz

L

Szénhidrát

Levegő
/fény
Víz

Érzékszervek

Termés

Tûz

L

Fehérje

Meleg

Vérkeringés

Gyökér

Föld

L

Só

Hideg

Mirigyrendszer

Virág

Levegő

L

Zsír

Idegrendszer

Levél

Víz

L

Szén-hidrát

Levegő
/fény
Víz

Érzékszervek

Termés

Tűz

F

Fehérje

Meleg

Vérkeringés

Gyökér

Föld

F

Só

Hideg

Vízöntő

Térd, csont,
ízületek, bőr
Alsólábszár, vénák

Mirigyrendszer

Virág

Levegő

F

Zsír

Halak

Lábfej, lábujjak

Idegrendszer

Levél

Víz

F

Szén-hidrát

Levegő
/fény
Víz

Ikrek
Rák
Oroszlán

Szűz

Mérleg
Skorpió
Nyilas
Bak
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MILYEN A LELKED?

Érdekel a lélekelemzés, pszichológia? Születési horoszkópodban a Hold helyzete megmutatja, milyen az
érzelmi hozzáállásod a külvilághoz. Születési horoszkópod Hold jegyét csillagidő táblázatokból
keresheted ki, például a svácji Astrodienst efemerida megbízható forrás, interneten is rákereshetsz – de ez
haladó szint. Legegyszerűbb, ha elmész egy asztrológushoz, aki a születési horoszkópod Hold jegyét
megmondja és így érzelmeid nyitott könyvvé válnak! Utat találsz érzelmeid értelmezéséhez.

Mikor születtél? Milyen növekedési szakaszban járt a Hold?
A születés és a holdfázisok: Szerepszemélyiségek
A hold impulzusai és a személyiségre, folyamatokra gyakorolt jelképes hatásai
1. Újhold (0 – 45°): szimbóluma az újjászületés, metafórája a tavasz – új tervek, kapcsolatok, dinamikus kezdet.

Szülöttje gyermeki rácsodálkozással szemléli az életet, nyílt, közlékeny, új ötleteket hoz világra,
lelkes, szubjektív.
2. Növő hold (45 – 90°): tudatosodás, elszakadás az anyától, önazonosítás, individualizáció.
Szülöttje magabiztos, kreatív, kíváncsi, produktív.
3. Első negyed (90 – 135°): feszültség növekszik, krízis, teljesítményfokozó erők, elmozdulás, dinamikus de
intuitív alapú erő.
Szülöttje erős akaratú, aktív és kifejező, kritikus, építő.
4. Púpos hold (90 – 135°): elemzés és kifejlődés, a cselekedetek megértésének folyamata, egyéni fejlődés
értékelése, nő a tudatosodás.
Szülöttje jószívű, teremtő, megnyugtató környezetére, világmegjobbító idealista.
5. Telihold (180 - 225°): Megkapjuk a válaszokat, a feszültség csúcspontja. A szélsőségeket is meglátjuk, és meg
is értjük miért történnek. Kivetítés: minden a szemléletből adódik. Befejezett történések: balesetek, bűntények,
születések, szexualitás, termékenység.

Szülöttje képes megvalósítani a dolgokat, összhangba hozza a logikát a megérzéssel, híd a múlt és a
jövő között.
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6. Fogyó hold vagy elhintő hold (135 – 90°): Megtanultuk a leckét, kérdés: mit kezdünk vele? Erős bizonyítási
vágy mások felé. Az intellektus dolgozik: lát, befogad, elmondja valakinek.
Szülöttje átadja tudását és eszméit, tanít és kommunikál, eszméi iránt elkötelezett, reformál.
7. Utolsó negyed (90 – 45°): Mozgalmas fázis, a választás szabadsága. Dinamikus, tudatos mozgás. Eldől:
cselekszünk vagy nem.
Szülöttje megértő, együttérző, érett, jó tanácsadó. Hajlékony, melankolikus.
8. Balzsamos hold (45 – 1°): Más néven: KARMA. Ez a lezárás, a ciklus konklúziója, ha nem tanultuk meg a
leckét – nincs előremozdulás. Szülöttjének gyakran küldetése van, nagyobb mint amennyit viselni tud. Az
energia nagyobb mint az én, ezúttal nem függ tőlünk, mi történik – most a múlt tör elő.
Szülöttje meditatív és magába vonuló, álmodozó, tűnődő. Ösztönös, távolba tekintő, misztikus.
A hold állása a jegyben: a jegynek megfelelő analógiák szerint működik a hold
Felszálló hold (felszálló erő), nyilastól ikrekig
Leszálló hold (leszálló erő), ikrektől nyilasig

És íme, egy idei naptár – használd egészséggel!

MÉG TOVÁBBI OLVASNIVALÓKAT TALÁLSZ a KINCSESBÁNYÁBAN,
és ha segítségre van szükséged, szeretettel látlak:
Imolai Judit Asztrológus www.astrologia.hu Telefon: 20/9462293
Imolai Judit Copyright 2012. Minden jog fenntartva. Átvétel, utánközlés forrásmegjelöléssel és változatlan formában lehetséges.

www.holdasszony.hu

Telefon: 20/9462293
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