Hogyan tedd
sikeresebbé az életed

28 nap múlva...

Garantáltan működő módszer, az Asztropatikától!
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Mindennek megvan a maga ideje!
A vetésnek éppúgy, mint az aratásnak...

- és persze az életedet meghatározó
döntéseidnek is!
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Megfigyelted már, hogy bizonyos napokon szinte minden sikerül, máskor a legnagyobb
erőfeszítéseid ellenére semmi, vagy csak alig valami?
Véletlen lenne? Egyáltalán nem, sőt!
Ha a már megtörtént életeseményeid időpontjait megvizsgálnád, meglepődve tapasztalnád, hogy az
események, - ugyan más és más, de életterületenként mindig azonos Hold-állásnál történtek!
Ugyanúgy, ahogy a hangulatod változásai is!
Ezért van az, hogy amit este még szépnek és jónak látsz, azt reggelre már rossznak és csúnyának, vagy fordítva. Egyszerűen azért, mert a leggyorsabban mozgó bolygónk reggelre már jegyet váltott,
vagy egy olyan érzékeny pontodra érkezett a születési képletedben, amely megváltoztatta az adott
dologgal kapcsolatos véleményed és érzésed.
Apropó, érzések...
Döntéseidet a múlt tapasztalatai és a pillanat* hatásai határozzák meg, vagyis javarészt az érzéseid!
Fogalmazzunk úgy, hogy a döntéseidre kivétel nélkül minden esetben a Hold teszi fel a pontot. Még
akkor is, ha úgy gondolod, hogy az adott döntést jól megfontolt észérvekkel hoztad. (A Hold - Merkúr
fényszögeinél gyakran gondoljuk így, de ez is csak egy érzés...)
*Ha az életünket egy órához hasonlítanánk, akkor az égen vándorló bolygók közül, - a lassú mozgású bolygók
jelképeznék az óramutatót, - az úgynevezett belső bolygók a percmutatót, - míg a Föld egyetlen kísérője a Hold:
a másodpercmutatót. Vagyis a Hold: maga a pillanat, amely eseményeket lezár és elindít.

Nos, a személyre szóló Hold-ciklusod segítségével, drasztikusan lecsökkentheted a később
megbánt döntéseid számát, hiszen általa pontosan tudni fogod, hogy mikor, - mit nem szabad
tenned, s melyek lesznek azok az időpontok, amikor döntéseket hozva bátran cselekedhetsz.
A Hold hatása valóban személyre szóló, hiszen ugyanazon Hold-állás az égen mindenkinél mást
eredményez! Vagyis eltérő eseményeket, eltérő érzéseket vált ki, ezért...
... a személyre szóló Hold-ciklusod legtökéletesebb (és legpontosabb!) meghatározásához a
közreműködésedre is szükség lesz! Egészen pontosan a megfigyeléseidre.
Joggal kérdezhetnéd, hogy a személyre szóló Hold-fázisokat egy Asztrológus is megtudná határozni,
akkor miért kell ehhez az egyéni megfigyelés?
A részletek miatt!
Ugyanis egy Asztrológus csak a területet képes meghatározni, a megannyi variációs lehetőség miatt
a részleteket már nem! Márpedig a lényeg a részletekben rejlik. Azokban az apró érzésekben, amit
rajtad kívűl senki sem tud meghatározni.
A személyre szóló Hold-ciklusod meghatározásához, - hogy a megfigyeléseid társítani tudd, a Hold
pillanatnyi helyzetének ismerete szükséges.
Amennyiben van efemerida táblázatod vagy számítógépes Asztrológiai programod, úgy könnyedén
nyomon tudod követni a Hold mozgását - ha nincs, semmi baj! Hiszen az Asztropatika oldalán a
havi efemeridákban bármikor megnézheted. Vagy...
az Asztropatika facebook oldalán is folyamatosan nyomon követheted a jegyváltásait!
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A tapasztalatok gyűjtését legjobb, a Hold jegyváltásánál elkezdeni! A melléklet nyomtatvány
segítségével (melyet a jelen anyaggal együtt akár ki is nyomtathatsz!) jegyzeteld, osztályozd vagy
akár pontozd a különböző életterületek eseményeit, hatásait!
A hangulatváltozásaid feljegyzéséről se feledkezz meg!
28 nap múlva - ahogy a Hold újra kezdi útját - megfigyeléseid miatt már pontosan tudni fogod, hogy
a különböző jegyekben, hogyan viselkedik majd a Hold. Vagyis milyen eseményeket, hatásokat,
érzéseket és hangulatokat vált ki belőled. Mindezek ismeretében már csak egy feladatod marad:
döntéseidet a Hold állásához igazítani!
Mielőtt a módszer alkalmazásához sok örömet kívánnék, segítségképp egy kicsit pontosítsuk az
Asztrológia 12 házának megfelelő terülteket:
- Az I. házba kerül mindaz, ami a személyiséged érinti. Beleértve a megjelenésed (öltözködés,
fodrász stb.) és persze a hangulatod változásait is!
- Az anyagiakon túl 2. házba kerülnek azok a dolgok, amelyeket a tulajdonodnak érzel.
- A 3. ház képviseli a testvéreket, a szomszédokat, a közlekedést, a kommunikáció minden formáját
(a hivatalos levelezéseket is!) és a rövidebb tanulmányokat (tanfolyamok, kurzusok, előadások stb.)
- A IV. házba kerül minden, ami az otthonoddal (ingatlan) és a családoddal kapcsolatos! Ez a ház
jelképezi az egyik szülőd is!
- Az 5. ház az öröm területe! Így ide kerülnek azok a dolgok és személyek (gyermekeid, szerelmeid)
akik vagy amik örömet okoznak neked! (Szabadidős tevékenységek, hobbi stb.)
- A 6. házba kerül az egészségeddel kapcsolatos, továbbá a kenyérkereső munkáddal összefüggő
események, személyek (munkatársak, beosztottak).
- Házasságodon túl, a VII. házban kapnak helyet az üzlettársaid, és a nyílt ellenségeid.
- A 8. házba kerülnek azok az események, amelyekről nem szívesen beszélsz! Ilyen lehet a
szexualitás, a tartós betegségek, az öröklés, a más pénze, de még a megérzéseid is...
- A 9. ház képvisel minden olyan eseményt és hatást, amely a külfölddel, a joggal és a magasabb
szintű tanulmányaiddal hozhatók kapcsolatba (főiskola, egyetem, vizsgák stb.).
- A X. házba kerülnek a sikereid, a karriereddel és a másik szülőddel kapcsolatos események.
- A 11. házba kerülnek a vágyaid és az álmaid. Továbbá a barátaid és a pátfogóid.
- A 12. ház képviseli a nehézségeket és a feladatokat! Valamint, minden olyan dolgot amelyet a
külvilágtól elzársz (titkos kapcsolatok vagy pénzek), - vagy ami a külvilágtól téged elzár.
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Hold - ciklusom:
Név:

Hold a jegyekben:
Kosban

Bikában

Ikrekben

Rákban

Oroszlánban

Szűzben

Mérlegben

Skorpióban

Nyilasban

Bakban

Vízöntőben

Halakban

I.
A személyiség

2.
Anyagiak

3.
Testvér,
Közlekedés,
Kommunikáció

T
E
R
Ü

IV.
Otthon
Család
Egyik szülő

5.
Szerelem
Gyermek

6.
Egészség
Munkahely

L
E
T
E
K

VII.
Házasság
Társulások

8.
Amiről nem
beszélünk...

9.
Jog
Külföld
Tanulás

X.
Karrier
Másik szülő

11.
Barátok
Vágyak, álmok

12.
Titkok, magány
Önfeláldozás
Feladatok

A Hold napi mozgását, nyomon követheted a
az Asztropatika havi efemeridáiban,
vagy a facebook oldalán!
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Néhány hasznos és érdekes
bejegyzés a Holdról...
Ez legyen az első!
Ez a bejegyzés és a benne lévő módszer a Holdról és
a Merkúrról szól. Kívételesen nem a gondolkodásod
megváltoztatásáról, annál sokkal többről. Ha
figyelmen kívűl hagyod, akkor továbbra is ott fogsz
toporogni, ahol eddig… és ezt értsd szó szerint!
Tovább >>>

Mit gondol rólad a gyermeked?
Meglepő, hogy a tanácsadásaim során még sosem
merült fel ez a kérdés. Valószínűleg azért, mert az
édesanyák “tudják”, hogy mit gondolnak róluk a
gyermekeik. Ezzel szemben nem is sejtik, hogy néha
mennyire mást…
Tovább >>>

Ahol tévedni sem tudnál!
Születési horoszkópodban a szellemiséged 2 bolygó
határozza meg: a Merkúrod és a Holdad. Egy
hétköznapi példán keresztül nézzük meg melyikük az
okosabb. Hovatovább melyik az az életterületed, ahol
még tévedni sem tudnál…
Tovább >>>

Ha nem vagy tag, vagyis nem tudod a bejegyzéseket megnyitni, úgy kattints ide
és kérd az 5 napos - kötelezettségektől mentes - INGYENES olvasójegyet!
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