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Megnéztem a sötét Hold horoszkópját:
MEGMUTATOM, KI FÉLHET A NYÁRTÓL!

A NYÁR HOROSZKÓPJA NEGYEDÉVES (kvartál) üzeneteket hordoz:
Egész őszig hatást gyakorol a Rák havának jelképe. Megmutatja az időjárást, a lelkiállapot külső forrásait, és
a gazdasági lehetőségeket is. Megnéztem a sötét Hold csillagképét is, és a Rák Újhold 2014. június 27-i
horoszkópja szerint fő feladatunk lesz az érzelmek feletti uralom, az őszinte önkifejezés a szeretet
elnyeréséért.
JÚLIUS - SZENT JAKAB HAVA:
Nyárhó, Áldás hava, a zodiákus Rák jegyével kezdődik és az Oroszlánnal végződik. A Rejtelmes RÁK (víz
elem, a Hold a bolygója) szülöttje számára fontos a szeretettel teljes család, az otthon, gondoskodik a hozzá
lelkileg közel állókról és természetes módszereket keres a pihenésre és belső békére.
A Rák havában, 2014. júliusában változásoknak néz elébe az ország, csakúgy mint minden otthon, családi
környezet. Az ingatlanokkal és a földekkel kapcsolatos tennivalók és kereskedelmi ügyek száma megnő,
sokan lakóhelyet változtatnak és keresik az önellátás lehetőségét, a reális megélhetési körülményeket.
Érdemes földdel kapcsolatos hosszú távú döntéseket hozni, kerülendő a hitelfelvétel, a beláthatatlanul
hosszú távú elkötelezettségek. Ápoljuk családi gyökereinket, az otthonunkból származó hagyományokat.
Beruházásokhoz és szépítgetéshez kiváló a hónap első két hetében a növő Hold ideje.
ÚJ HOLD, ÚJ ÉLET!:
2014. június 27-én az Újhold időben a Rák (víz elem) zodiákus jegyben a Nap, Hold, Jupiter halad, míg a
Halak (szintén víz) jegyben bőséget, áradást jelentő Neptunusz harmonikus fényszöggel ontja az érzelmeket
a két fővilágosítóra. Hatást gyakorol még a 2014. július 2-ig a retrográd Merkur, az Ikrek jegyben
fényszög nélkül tétlenkedik, foglalkozni kell a technikai elromlásokkal és a szóbeli félreértések
magyarázataival. A retrográd Merkur visszavet a múltba: el kell intézni elmaradt dolgokat és elhanyagolt
témákat. Nem biztos, hogy sikerül elvarrnunk a szálakat: a menthetetlen dolgokat úgy kell hagyni,
igyekezhetünk, hogy legalább nem rontsuk tovább azt, ami így is szánalmasan néz ki. Főleg, ne vásároljunk
ezidő alatt új telekommunikációs eszközöket!, és a tisztázó beszélgetésekkel is várhatunk még július
második hetéig. Néhány téma most magától is megoldódhat, az idő sok mindenre gyógyír.
HIVATALI, MUNKAHELYI ügyekben a nyár zavaros időszakokat hordoz, kiismerhetetlen jövőt rejtenek
a csillagok. Most körvonalazódnak a jövő lehetőségei, a többismeretlenes egyenletek miatt érdemes kivárni,
milyen lapokat kapunk, miből gazdálkodunk. Anyagi tartalékokat érdeme képezni. Félhet az, akinek nincs
meg a megfelelő végzettsége és emiatt a méltóságos tartása. A nyár során pihenni és töltekezni kell: a
kapcsolatokat is ápolhatjuk, illetve nyelvtudást, szakmai ismereteket frissíthetünk. A nyár vége hatalmi
játékok időszaka lesz! Fel kell készülni, hogy bírjuk az idegek játékát.
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EGÉSZSÉGÜNKBEN:
A nyár a pihenésé, keressünk fel a természetben egyszerű fás, vizes környékeket, családias nyaralót. A
kapható gyümölcsöket és zöldségeket kúraszerűen fogyasszuk, főleg a lédús, vizes jellegű növényeket
(dinnye, tök, uborka, ringlószilva) nyersen. Mértékkel fűszerezzünk, csak a gyógynövényként is
fogyasztható petrezselymet, snidlinget, bazsalikomot, magyar majorannát, kakukkfüvet, rozmaringot,
hagymát használjuk. Gyógyteákkal karban tarthatjuk a problémás nyirokkeringést is, reggel táján mozogjunk
és egész nap fogyasszunk frissítő citromfű teát. Július 13-tól 26-ig délutánonként fogyasztott csalántea
kúrával segíthetjük szervezetünket, hogy a pangó víztől megszabaduljon a testünk.
NÖVÉNYEINK:
Rendszeresen locsoljuk, nyírni kell a gyepet, védekezünk a kártevők ellen. A zöldségek szedése után újból
vetünk. Takarítsuk a kamrát, udvart és a használati eszközöket. Zölddiót tehetünk el: szedés után átszurkálva
vagy negyedekbe vágva üvegbe rakjuk és cukorral, pálinkával érleljük novemberig.
Szeretettel kívánom, hogy ragyogjanak Rátok a csillagok!
Imolai Judit Asztrológus

