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Mindennek megvan a maga ideje!  
A vetésnek éppúgy, mint az 

aratásnak...  

- és persze a döntéseidnek is! 
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Ebben a kiadványban 

egy garantáltan müködő 

segítséget találsz 

a döntéseidhez!
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Bizonyára már magad is megfigyelted, hogy ami este még szépnek és jónak tűnt, 
az reggelre már kevésbé volt az - vagy épp fordítva.  Néhány óra alatt ennyit 
változott volna az ízlésed? Nem... 

..egyszerűen csak a hangulatod változott meg, s ezért más nézőpontból szemlélted 
ugyanazt a dolgot. Persze sokszor még a reggelt sem kell megvárnod, hiszen ezek a 
hangulati-váltások napközben is bármikor bekövetkezhetnek.  

A témában nagyon sok kutatás történt már, melyek végeredménye mindig azonos 
volt. Azaz tartósan fennálló problémákat vizsgálva arra az egybehangzó 
következtetésre jutottak, hogy a hangulat hullámzása miatt, a fennálló nehézséget 
napokkal később másképp szemlélték az érintettek. Sőt, voltak olyan hangulati 
állapotok is, amelyekben egyenesen keresték és gyakran meg is találták a korábban 
még megoldhatatlannak tűnő problémákra a megoldást. 

Természetesen ezeket a problémákat területenként is vizsgálták. Külön csoportokra 
bontották az anyagiakhoz, az érzelmekhez és az egészséghez kapcsolodó 
nehézségeket. 

A végeredmény itt sem okozott különösebb meglepetést. Megállapították, hogy 
mindannyiunk életében van egy ciklikusság. Vagyis bizonyos idő elteltével 
egy adott dologhoz való hozzáállásunk ismétlődik. A kutatásokat végzők persze 
pontosan tudták, hogy mi áll a háttérben, mi okozza ezeket a változásokat, így nem 
volt nehéz meghatározni ezen ciklusok idejét és időtartalmát... 

Mi köze mindennek a döntéseidhez? Nagyon is sok! 

Döntéseid ugyanis 5 dolog befolyásolja: az adottságaid, a neveltetésed, a 
műveltséged, a tapasztalataid és... 

a hangulatod!  

Így első olvasatra talán jelentéktelennek tűnő dolog, pedig Ővé az utolsó szó, amely 
a döntés mérlegét az egyik vagy a másik irányba billenti. Nem mindegy melyik 
irányba, már csak azért sem... 

..mert a tapasztalatok és a megfigyelések azt igazolják, hogy a döntéseink közel 
felét megbánjuk.  

Az adottságokkal és a neveltetéssel nem sok mindent kezdhetünk, hiszen ezek  
állandó - ráadásul megváltoztathatatlan tényezők. A műveltség, s vele együtt a 
tapasztalat már fejleszthető, viszont időigényes. Kétségkívül megéri és ajánlatos is 
fejleszteni, hiszen nem mindegy, hogy később a műveltségünk hatására hány új 
nézőponttal gazdagodva dönthetünk majd.  
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Maradt tehát a hangulat - az egyedüli tényező, amellyel a leginkább 
befolyásolhatjuk a döntéseinket... 
 

A következő módszer alkalmazásához semmilyen képletre, de még 
Asztrológiai ismeretekre sincs szükséged. Csupán önmagaddal 
kapcsolatban egy kis megfigyelésre!  

Készen állsz?  

Nos, 
szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis az Asztrológiában a hangulatot egyetlen 
bolygó: a Hold uralja! (Az életed legnagyobb segítője!) 
 
Ennek egyébként tudományos magyarázata is van. Hiszen ahogy apály-dagály 
idején képes a tengereket és az óceánokat megmozgatni, ugyanúgy a bennünk lévő 
(nem kis mennyiségű!) vízre is hatással van. Amúgy a hangulatunk a 
folyadékszintünk áramoltatásával és változásaival hozható kapcsolatba. Ezért is 
tanácsolják azt, hogy fejfájás idején igyunk sok vizet. 

Most már tudod, hogy a hangulatod változásaiért a Hold mozgása a felelős. 
Viszont, és most jön a lényeg: a különböző jegyekben és ciklusokban mindenkinél 
másképp hat! Azaz ugyanabban a jegyben mindenkinél más és más hatásokat vált 
ki. 

Vagyis ebben nem lehet általánosítani, hogy mondjuk Kos Hold idején mindenkinek 
fáj a feje, vagy Bak Holdnál az élet súlyát a vállunkon érezzük. 

A Hold ránk ható hatásait a különböző jegyekben ki-kell tapasztalnunk. 
Miért van erre szükség? Egyszerűen azért, mert a különböző jegyekben a Hold 
személyre szólóan mindig azonos hatásokat fog kiváltani. Vagyis minden egyes Bika 
Holdnál ugyanolyan lesz a hangulatod. Ezáltal abban a két és fél napban amíg a 
Hold a Bika jegyében jár, hasonló döntéseket fogsz hozni...  

Személyes Hold-ciklusod kitapasztalásával, jelentősen csökkentheted a később 
megbánt döntéseid számát. Ugyanis általa pontosan tudni fogod, hogy mikor - mit 
nem szabad tenned, s melyek lesznek azok az időpontok, amikor bátran 
cselekedhetsz, döntéseket hozhatsz. 

Lássuk hogyan!  

Személyes Hold-ciklusod meghatározásához, - hogy a megfigyeléseid 
társítani tudd, a Hold pillanatnyi helyzetének ismerete szükséges! 

Ne keseredj el, ha nincs efemeridád. Egyfelől az Asztropatika oldalain: 
www.asztropatika.hu , https://www.facebook.com/asztropatika.hu  
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bármikor nyomon követheted a Hold pillanatnyi állását. Másfelől a kiadvány végén 
egy idei évről szóló Hold-naptárt is találsz. Érdemes belenézned - már csak a 
közelmúltban hozott döntéseid tesztelése miatt is. 
  

A tapasztalataid gyűjtését legjobb a Hold jegyváltásánál elkezdened!  

A Hold 2 és fél naponta vált jegyet, úgyhogy olyan sokat nem is kell a következő 
jegyváltására várnod... Jegyezz fel mindent, amit az adott Hold állásnál éreztél. A 
hangulatod, a tetteid, az érzéseid. Később magad is tapasztalni fogod, hogy 
legközelebb - ugyanennél a Hold állásnál, hasonló dolgokat fogsz majd tapasztalni... 

Jegyzetelésed során ügyelj a Hold jegyváltásaira! 

Ne napok szerint jegyzetelj - hogy például kedden ezt éreztem, szerdán meg azt. 
Hanem a Hold állása szerint! Ugyanis a Hold bármelyik napszakban jegyet válthat.  
Jegyváltása esetén az érzéseid és a hangulatod már az új jegyhez jegyzeteld. 
Ez utóbbi fontos, hiszen a Hold jegyváltása azonnal - szinte perceken belül 
érezhetővé válik! 

28 nap múlva  

..ahogy a Hold újra kezdi útját - megfigyeléseid miatt már pontosan tudni fogod, 
hogy a különböző jegyekben hogyan viselkedik majd a Hold, esetedben milyen 
eseményeket, hatásokat, érzéseket és hangulatokat vált majd ki. Mindezek 
ismeretében már csak egy feladatod marad: döntéseidet a Hold állásához igazítani! 

Ugye, hogy nem is olyan nehéz? 

Most már tudod, hogy a Hold határozza meg a hangulatod - a hangulatod pedig azt 
a pillanatot, amelyben a döntéseid meghozod. Ha sikerül kitapasztalnod a saját 
ciklusod (márpedig sikerülni fog!) akkor szó szerint csodákat fogsz elérni... 

- a teljesítményed és az eredményességed jelentősen 
megnövekszik 
- olyan helyzeteken fogsz majd elkerülni, amelyeket amúgy 

megbánnál. 

A témával kapcsolatban további érdekességeket és 
titkokat ebben a kiadványban találsz:  

Az időzítés személyre szóló titka 

ui: tudtad, hogy a kiadvány megvásárlásával azonnal 
VIP taggá válnál? 
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Hold-naptár  
A táblázatban feltüntetett időpontok a mindenkori középidőt veszik figyelembe!  

A Magyarországra vonatkozó pontos jegyváltásokat - sok más érdekesség mellett 
az Asztropatika heti hírlevelében találod. 

(A heti hírleveleket kizárólag csak az Asztropatika KLUB és VIP tagjai kapják meg!  
Ha még nem vagy tag, akkor kattints ide és csatlakozz te is Magyarország legnagyobb 

zárt Asztrológiai közösségéhez: http://www.asztropatika.hu/termek/klub )
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