Név

Születési idő

Születési hely

XY

1968.10.05. 04:50:00

Hungary, Budapest

Luna Holdhoroszkóp Rendszer

Long: 19° 04' E Lat: 47° 30' N

A Hold helyzete születéskor: Halak 26° 22' 06"
Rendkívül nagy érzelmi töltettel rendelkezik. Könnyen meghatódik vagy megrendül, hajlamos az önmegtagadásig
jótékonykodni. Azonban a Halak Hold gyengítheti a jellemet, és ez hazugság illetve
megtévesztés formájában nyilvánulhat meg. Nemcsak másokat, de saját magát is képes becsapni. Gondoskodó, képes
áldozatot vállalni. Az embereket többnyire sajnálatból szereti meg, és szívesen
hallgatja meg mások problémáit. Nyitott és érzékeny, környezete hangulatát teljes mértékben átveszi, és nagyon sok idő,
míg feldolgozza. Biztonságos és szeretetteljes családi hangulatra van
szüksége. Ha a környezetében tartózkodó emberek idegesek, feszültek, megérzi, és magát okolja a feszültségért. Meg
kell ismernie a problémák valódi okát, és a megoldást. Rá kell jöjjön, hogy
nem ő a hibás egy-egy konfliktusért. Tudatosítania kell magában azt is, hogy környezete hangulata nem azonos az
övével, figyelje saját érzéseit, vágyait és igényeit, így nem lesz annyira
befolyásolható érzelmileg. Hajlamos az álmodozásra, és ha nem kapja meg a szeretetet, hajlamos a saját kis belső
világába menekülni. természeténél fogva kedves, megértő és érzékeny. Hajlamos
áldozatot hozni, jótékonykodni. Szüksége van magányra és befelé fordulásra, időnként hajlamos magába fojtani
problémáit és gondjait, ami titkolózáshoz, esetenként csalárdsághoz vezethet.
A Halak holdú partner
Kapcsolataiban sokszor elégedetlen. Nagyon követelőző természetű a szerelemben. Mindig újabb kalandokra,
kihívásokra, próbatételekre és lelkesedéssel teli szerelemre lenne szüksége. A való
életben azonban ezek nem így alakulnak, ám gazdag képzelete és fantáziája ezt sugallná, vigyáznia kell, hogy ne keverje
össze a kettőt
A Halak holdú gyermek
Nyitott és érzékeny, környezete hangulatát teljes mértékben átveszi, és nagyon sok idő, míg feldolgozza. Biztonságos és
szeretetteljes családi hangulatra van szüksége. Ha szülei idegesek, feszültek,
megérzi, és magát okolja a feszültségért. Meg kell neki mindig magyarázni a problémák okát, és a megoldást is meg kell
vele beszélni és hangsúlyozni, hogy nem ő a hibás a konfliktusért.
Tudatosítani kell benne azt is, hogy környezete hangulata nem azonos az övével, figyelje saját érzéseit, vágyait és
igényeit, így nem lesz annyira befolyásolható érzelmileg. Igyekszik szüleinek
segíteni, amikor ilyen feszült helyzet van, csak azután foglalkozik magával. Ha szülei boldogok és harmóniát sugároznak
felé, akkor ő is nyugodt, boldog gyermek lesz. Hajlamos az álmodozásra, és
ha nem kapja meg a szeretetet, hajlamos a saját kis belső világába menekülni. Anyaképe az érzékeny és érzelmileg
fogékony nő, aki azt is megérzi, ha a távol levő gyermeknek baja esett. Annyi
szeretetet vár anyjától, amit sok nőnek nehezére esik megadni. Megélheti anyját azonban szenvedő mártírként is, aki
feláldozza életét a családjáért, és aki gyakran panaszkodik is emiatt.

