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Sissejuhatus
Kas tahaksite teada oma kuumärki? Isegi kui te ei tea
astroloogiast mitte midagi muud, annab ainuüksi selle
märgi tundmine ning fakt, kus teie sündimise ajal Kuu
asus, rohkesti informatsiooni nii teie isikuomaduste kui
ka elutee kohta. Võite isegi leida vastuseid küsimustele,
mis on teid iseenda elus alati hämmeldanud.
Päike ja Kuu on sünnihoroskoobis kaks kõige tähtsamat taevakeha.
Enamasti me teame oma päikesemärgi (vahel nimetatakse seda ka
tähemärgiks) kohta nii mõndagi, ent mis kuumärki puutub, võime olla
täielikus vaimupimeduses. Kui me teame oma päikesemärki, kuumärki
aga mitte, sarnaneb see olukord suurest pildist üksnes väikese osa
nägemisega. Kuu selgitab meie kohta nii mõndagi – meie harjumusi,
vaistlikku käitumist ja elualasid, kus tunneme end kõige mõnusamalt.
Võime ka teada saada, miks meie päikesemärk vahel kõigest ei räägi.
Näiteks kui teie sündimise ajal oli Päike Vähi märgis, olete emotsionaalselt märksa väljapeetum kui enamik Vähi märgi alla kuuluvaid
inimesi. Miks küll? Võib-olla on teie Kuu erakliku Veevalaja märgis või
paikneb hoopis reserveeritud olekuga Kaljukitses? Ja ootamatult on
vastusel enam jumet.
Lisaks informatsioonile teie sünnihoroskoobi Kuu kohta aitab see raamat
teil aru saada Kuu energeetikast, Kuu igakuisest mõjust, mida ta läbi
sodiaagimärkide liikudes avaldab. Sel moel Kuu teekonna jälgimine annab
võimaluse selgemalt mõista iga uue päeva meeleolu ja sellega kaasnevaid
emotsioone ning juhatab kätte, millal on parim aeg tegutseda või millal
oleks mõistlikum rahulikult oodata. Sõltumata eesmärgist – kui tahate
teada, millal edukalt investeerida, asuda läbirääkimistesse, alustada uut
suhet, kandideerida uuele töökohale, klaarida tüliküsimus, võtta lemmikloom, osta mõni vastupandamatu rõivaese, istutada lilli või teha midagi
muud eluolulist –, see raamat juhatab, kuidas ajastada oma ettevõtmisi nii,
et jõuaksite parima võimaliku tulemuseni.

Ainus, mida teadma peate, on teie sünnikuupäev. Kuumärgi tabeli
vastavalt realt leiate, millises märgis asus Kuu teie sünnipäeval. Teades
oma kuumärki, on teil võti astroloogilise luku avamiseks: nüüd saate oma
emotsioonide ja teile eriomaste eluilmingute kohta määratult rohkem
aimu. Selle teadmisega varustatult oskate leida õige päikese- ja kuumärgi
kombinatsiooni ja ka oma kuumärgi ning ülejäänud üheteistkümne
kuumärgi kokkusobivuse tabeli. Olge valmis üllatusteks!
Kuu taevase rändetee jälgimises pole midagi uut. Inimesed on nii
toiminud tuhandeid aastaid – tõestuseks kas või Ühendkuningriigis asuv
hiiglaslikuks kalendriks peetav Stonehenge’i kiviring, mis lisaks noorkuu
ja täiskuu märkimisele viitab ka kuuvarjutustele. Mõned traditsioonilised
kalendrid maailmas põhinevad siiani Päikese ja Kuu suhtel, teisisõnu Kuu
kasvamisel ja kahanemisel. Näiteks traditsiooniline Hiina kalender, milles
Hiina uus aasta algab alati noorkuuga Veevalaja märgis. Kui te aga
tähistate ülestõusmispühi šokolaadimunadega maiustades, pakub teile
ehk huvi teada, et need nn liikuvad pühad on samuti Kuu- ja Päikesepõhised: nad langevad alati esimesele pühapäevale pärast täiskuud
Kaalude märgis.
Nagu järgnevatelt lehekülgedelt leiate, mõjutavad Kuu tsüklid meid nii
bioloogiliselt kui ka emotsionaalselt. Üsna varsti mõistate, et isegi meie
tehnoloogilisel ajastul, mil teadust tihtilugu ülimaks peetakse, on
salapärane ja kaunis Kuu endiselt suuteline meid tugevasti mõjutama –
mitte ainult meie isikupära, vaid ka meie igapäevaelu kulgu.
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Kuumärgi leidmine
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ASTROLOOGILINE KUU

Võib-olla te juba teate oma kuumärki, kui olete konsulteerinud astroloogiga või näinud oma sünnikaarti
mõnel internetilehel – sel juhul jätke mõned leheküljed
vahele, sest teil on vajalik informatsioon juba käes. Kui
te aga veel ei tea, millises märgis Kuu teie sündimise
ajal asus, siis nüüd saate teada.

TABEL 1 AASTAD JA KUUD

AASTA
1920

1939

1958

1977

1996

2015

1921

1940

1959

1978

1997

2016

1922

1941

1960

1979

1998

2017

1923

1942

1961

1980

1999

2018

1924

1943

1962

1981

2000

2019

1925

1944

1963

1982

2001

2020

1926

1945

1964

1983

2002

2021

1927

1946

1965

1984

2003

2022

1928

1947

1966

1985

2004

2023

1929

1948

1967

1986

2005

2024

1930

1949

1968

1987

2006

2025

1931

1950

1969

1988

2007

2026

1932

1951

1970

1989

2008

2027

1933

1952

1971

1990

2009

2028

1934

1953

1972

1991

2010

2029

1935

1954

1973

1992

2011

2030

1936

1955

1974

1993

2012

2031

1937

1956

1975

1994

2013

2032

1938

1957

1976

1995

2014

2033

Kaks järgnevat tabelit ja skeem aitavad teil leida lisaks iseenda kuumärgile
ka Kuu teisi positsioone kõikvõimalikel muudel juhtudel. Kas soovite
teada, kus paiknes Kuu siis, kui te armsamaga esmakordselt kohtusite või
abiellusite? Vastuse saate kaartidelt. Tahate teada oma lapse või koguni
lemmiklooma kuumärki? Taas leiate vajaliku informatsiooni tabelitest.
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KUUMÄRGI LEIDMINE

Tabelid ei kirjelda mitte ainult minevikku, nad saavad anda teile aimu ka
tulevikust, viidates märgile, milles Kuu asub ükskõik millisel päeval kuni
2033. aasta lõpuni. Nii minevikku kui ka tulevikku piilumise meetodid on
täpselt ühesugused. On käes aeg teada saada, kuidas neid rakendada.
Sümbolid: a Jäär
d Vähk
g Kaalud
j Kaljukits
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k
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Skorpion
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Neitsi
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1 Alustage tabelist 1 • AASTAD JA KUUD
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Leidke üles vajalik aasta – kas teie sünniaasta või mõne konkreetse sündmuse
toimumise aasta – tabeli vasakpoolsest osast ning liikuge seejärel sama
horisontaalrida järgides paremale, et leida vastava kalendrikuu esimese päeva
kuumärk. Pange see kirja.

2 Seejärel tabel 2 • KUUPÄEVAD
Leidke vajalik kuupäev. Vahetult selle alt leiate arvu, mis näitab, kui mitu
märki peate kalendrikuu esimese päeva kuumärgile juurde lisama. Pange ka
see kirja.
TABEL 2
PÄEV
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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LISAGE JUURDE (MÄRKIDE ARV)

JA
LA

Leidke sodiaagis ehk loomaringil tabelist 1 saadud märgi asukoht. Liikuge
sellest märgist päripäeva nii mitu märki edasi, kui palju
tabel 2 soovitas. Saadud sodiaagimärk ongi teid
J
D
Ä
A
ÄR
KAL
huvitava aasta, kuu ja päeva kuumärk.
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N
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3 Nüüd skeem 3 • SODIAAK

KSIK

Kui soovite leida päeva, mil Kuu oleks
tulevase ettevõtmise või tegevuse jaoks
kõige soodsamas märgis, võite sobiva
aasta ja kuu, nii nagu eelnevaltki, leida
tabelist 1 ning seejärel liikuda sodiaagis
nii mitu märki edasi, kuni jõuate
otsitavani. Märkige üles, mitu märki
edasi tuli lugeda ning leidke tabeli 2
alumisest, „lisage juurde” reast, sama
number. Kuupäeva, mil Kuu on vastavas
märgis, saate teada selle kohalt.

UD

SKEEM 3
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Näide. Kuidas leida heaendelist tulevikupäeva
Tulevikku piilumiseks tegutsege järgmiselt. Näiteks soovite korraldada suure
sünnipäevapeo 2020. aasta juuli algupoolel ning olete otsustanud, et Kuu peaks
olema sel ajal Lõvi märgis. Nii nagu eelnevalt, leiate nüüdki tabelist 1 soovitud
aasta. Siis liigute mööda sama horisontaalrida paremale, kuni jõuate juulikuuni.
Nüüd saate teada, et juuli esimesel päeval on Kuu Skorpioni märgis. Märkige
see üles! Seejärel võtke ette sodiaak (3. skeem) ja leidke Skorpion. Lugege
Skorpionist päripäeva, kuni jõuate Lõvini ja pange saadud number kirja: see on
üheksa. (Pidage meeles, et lugemist tuleb alustada järgmisest märgist, antud
juhul on see Ambur, mitte Skorpionist endast.) Nüüd leidke tabeli 2 alumisest
reast arv 9 (ehk 9 lisatavat märki), mille kohalt saate teada 2020. aasta juuli
kuupäevad, mil Kuu on Lõvi märgis. Nendeks on 20. ja 21. juuli.
Sünnikoha või tulevikusündmuse asukoha
kontrollimine Kuumärgi leidmise tabelid on
seotud GMT ehk päikeseajaga Greenwichi
observatooriumi läbival nullmeridiaanil või
UT ehk maailmaajaga või UTC ehk
koordineeritud maailmaajaga. Kuna Maa on
nii suur, on ta jagatud kahekümne neljaks
vertikaalseks vööndiks, igal oma vööndiaeg
alates Greenwichi nullmeridiaani juurest
(Ühendkuningriigis Londonis). Mõnes
maailma osas kasutatakse GMT aega, sest
asutakse samal pikkuskraadil, aga enamasti
on igal oma ajavöönd, mis on GMT ajast kas
ees või taga.

Astroloogias tuleb enne sünnikaardi
koostamist kõik ajad GMT-ks ümber
arvutada. Minevikus, enne kompuutrite
leiutamist, tehti seda käsitsi ja see oli
keeruline ja aeganõudev ülesanne. Õnneks
on praegusajal arvutiprogramme, mis töö
hiireklikiga ära teevad. Seega, kui te pole
sündinud Ühendkuningriigis või sellega
samas ajavööndis, leiate „Lisalugemisest”
lk 175 mõned e-aadressid, kus teie
sünniandmed automaatselt, horoskoobile
sobivaiks ümber arvutatakse.

Näide. Kuidas leida sünnipäeva alusel kuumärki
Kui te olete sündinud näiteks 8. mail 1988. aastal, liikuge tabelis 1 1988. aasta
horisontaaljoonel paremale, seega leiate, et maikuu esimesel päeval oli Kuu
Kaalude märgis. Kui pöördute tabeli 2 poole, siis näete, et peate oma kuumärgi
leidmiseks liikuma Kaaludest kolm märki edasi. Nüüd vaadake sodiaagi skeemi
ja lugege Kaaludest kolm kohta edasi, nii et jõuate Kaljukitse märki. Seega oli
teie sündimise ajal Päike Sõnni märgis ja Kuu Kaljukitse märgis.
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Sünnikuu Jäära märgis

ASTROLOOGILINE KUU

Kui teie kuumärk on Jäär, aitab järgnev informatsioon teil
iseend paremini tundma õppida. Võite seda kasutada ka
mõne teise, sama kuumärgiga inimese mõistmiseks. Kuid
Kuu ei toimi kunagi üksi – järgmiselt leheküljelt saate teada,
kuidas teie kuumärk sobib kokku teie päikesemärgiga. Seda
kombinatsiooni võite rakendada ka siis, kui uurite oma Kuu
läbisaamist teiste päikesemärkidega.

tuli
OLEK: kardinaalne
VÕTMESÕNAD: teerajaja, veenev
ELEMENT:

Ükskõik mida te elult tahate, te tahate seda
otsekohe! Jäär on ju sodiaagi esimene märk,
seega tugevdab Kuu suhtumist „mina
esmajoones!”. Te liigute eluga vaistlikult
edasi. Te ei talu sunnitud logelemist, ja kui
peate midagi liiga kaua ootama, muutute
kergesti kannatamatuks. See tähendab, et teil
on sageli kiire ning siit võivadki alguse
saada probleemid. Kuu Jäära märgis annab
teile sisemise kalduvuse söösta tohutu
entusiasmi- ja idealismipuhanguga toetama
uut ideed või ettevõtmist. Õnnetuseks on teil
asjaga nii kiire pihta hakata, et vaatate
mõnele olulisele küsimusele läbi sõrmede –
näiteks kas idee on üldse teostatav või kas
see huvitab teid ka järgmisel nädalal.
Seetõttu võite kergesti tüdineda ning
kiiluvees hulbib veel üks lõpetamata projekt.

Mis teiste inimeste tunnetesse puutub, siis
on teil raske end mõttes nende olukorda
seada. Te eeldate, et nad tajuvad elu samal
moel nagu teie ning olete üllatunud või
koguni solvunud, kui selgub, et see nii pole.
Iseenda saatuse järgimisel te olete aga
silmapaistev. Märgina tahab Jäär olla
teerajaja ning juhtpositsioonil, seega kui teie
Kuu asub Jäära märgis, siis te haarate
vaistlikult ohjad, olgu tegu teiste inimeste
või olukordadega. Te ei taju oma käitumist
kamandamisena – te lihtsalt tunnete vajadust
asjad kiiresti korda ajada. Ka on teis tugev
sõltumatuse ja iseenda ainulaadsuse
teostamise tarve, seega vihkate mõtet teiste
sabas sörkimisest või kellegi teise käsu all
olemisest.

Teie vaistlik tung kiiresti tegutseda ei lase
teil probleemi või hädaolukorraga sülitsi
sattudes pead kaotada. Kui teised hakkavad
kuumärgi mõjul sekeldama või paanitsema,
võtate teie automaatselt vastutuse enda

kanda. Teie Jäära julgus annab teile võime
kõige vajalikuga hakkama saada. Kui arvate,
et allajäänu vajab teie abi, siis asute teda
kaitsma ning võitlete igaühe eest, kellele
tuleks teie innustus ja julgustus kasuks.

PÄIKE JÄÄRAS, KUU JÄÄRAS

PÄIKE SKORPIONIS, KUU JÄÄRAS

Iseseisev; end maksma panev;
dünaamiline; kannatamatu; ootab uusi
väljakutseid; enesekeskne; energiline

Jõuline; eesmärgikindel; auahne;
vaidlushimuline; tundeküllane; lõbusalt
kergemeelne; äge; ligitõmbav

PÄIKE SÕNNIS, KUU JÄÄRAS

PÄIKE AMBURIS, KUU JÄÄRAS

Jõuline; vastupidav; põikpäine; vajab
turvalisust; praktilisus võitleb
idealismiga

Vilgas; optimistlik; uudishimulik; vaba
hing; aus; ajuti taktitundetu; keevaline
temperament; ebapraktiline; helde

PÄIKE KAKSIKUTES, KUU JÄÄRAS

PÄIKE KALJUKITSES, KUU JÄÄRAS

Ergas, rahutu; seltskondlik; ettevõtlik;
kiire taibuga; suurepärane ideede
generaator

Töökas; motiveeritud; võistlushimuline;
eesmärgikindel; visa; tõsine; kahe jalaga
maa peal; järsk

PÄIKE VÄHIS, KUU JÄÄRAS

PÄIKE VEEVALAJAS, KUU JÄÄRAS

Eesmärgikindel; kindlameelne; tujukas;
kaitsev; armuküllane; toetav; südamlik

Eriline vaist; leidlik; iseseisev; vihkab
käsutamist; julge; keeruline siseelu

PÄIKE LÕVIS, KUU JÄÄRAS

PÄIKE KALADES, KUU JÄÄRAS

Entusiastlik; elurõõmus; energiline;
loominguline; dramaatiline; isekas;
vapper; subjektiivne

Tundlik; romantiline; idealistlik; unistaja;
kergesti ärrituv; artistlik; vajab elu
eesmärki

PÄIKE NEITSIS, KUU JÄÄRAS

Tark; analüütiline; detaile märkav;
närviline; rahutu; töönarkomaan;
teravkeelne; kriitiline
PÄIKE KAALUDES, KUU JÄÄRAS

Südamlik; hoolitsev; enesest saab
teadlikuks teiste kaudu; diplomaatiline;
tugev õiglustaju
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Kuu abil tööotsimine

TÖÖ JA RAHA

Kuna Kuu mõjutab suurel määral meie igapäevast elu,
ei tohiks me seda ka töökoha otsimisel ära unustada.
Peaksime valima tööotsimiseks sobivaima päeva, st
aja, mil Kuu seis seda maksimaalselt soodustab. Sama
kehtib töövestluste kohta.

Kui Kuu on Jäära märgis Lugege töökuulutus kindlasti rida realt tähelepanelikult
läbi, ärge kiirustage ega jätke midagi kahe
silma vahele. Töövestlusel püüdke vastates
samuti mitte kiirustada ega tähtsaid asju
ilustades varjata.

Kui Kuu on Vähi märgis Te olete tavalisest
emotsionaalsem, seega võite seletamatu
vaistlikkusega reageerida oma sõnadele ja
tegudele või inimestele, keda kohtate
töövestlusel. Jääge optimistlikuks ja ärge
ärrituge, kui kaaslane tujukalt käitub.

Kui Kuu on Sõnni märgis Te tahate olla
kindel, et tegite kõik õigesti, aga jätke veidi
ruumi ka oma spontaansusele. Töövestlusel
andke märku, et olete usaldusväärne ja
töökindel, aga ka soe ning lõbus inimene.

Kui Kuu on Lõvi märgis Te olete oma
saavutuste üle väga uhke, ent püüdke endast
mitte jätta kelkivat või upsakat muljet.
Töövestlusel laske vastaspoolel rahulikult
kõnelda, isegi kui te öelduga ei nõustu.

Kui Kuu on Kaksikute märgis Teie mõtted
võivad liikuda ühtaegu mitmes suunas, seega
on tähtis, et te tegutsedes, kirjutades või
vesteldes järge ei kaotaks. Rakendage oma
intelligentsust ja teravmeelsust maksimaalselt ning näidake, et olete mitmekülgne.

Kui Kuu on Neitsi märgis Detailid on kõige
võti, seega kontrollige, et üksikasjad oleksid
kõik leidnud käsitlust – ent mitte sundkujutlusteni. Töövestlusele minekuks seadke
end kenasti riidesse ja jääge rahulikuks, ärge
minge närvi.

Kui Kuu on Kaalude märgis Kasutage oma
veetlevust ja diplomaatilisi oskusi, samuti
võimet näha iga asja mitmest aspektist. Ärge
aga jääge otsustamatuse lõksu, see sunnib
teid valikutes kahtlema või raiskab väärtuslikku aega.

Kui Kuu on Skorpioni märgis Õhus võib
olla pinevust, seega ärge laske end häirida,
ükskõik kas kirjutate oma CV-d või osalete
töövestlusel. Teie intuitsioon töötab hästi,
ent te ei peaks iga kommentaari või heidetud
pilku liialt tähtsustama.

Kui Kuu on Amburi märgis Te tunnete end
pingevabalt, mis on töövestlusel suurepärane, kuid ärge jätke endast lohakat või
blaseerunud muljet. Sobival hetkel ilmutage
huumorimeelt, ent kui vaja, võtke asja
tõsiselt.

Kui Kuu on Kaljukitse märgis Suruge
närvilisus ja kahtlused maha ning tuletage
endale meelde, miks just teie saaksite selle
tööga hästi hakkama. Rõhutage oma
vastutustundlikkust. Siiski peaksite ka oma
helgemat poolt ilmutama, seega ärge
keskenduge ainult oma tohutule töövõimele.

Kui Kuu on Veevalaja märgis Keskenduge
omadustele ja huvidele, mis teid ainulaadseks teevad, samas näidake, et tulete ka
meeskonnas mängimisega toime. Võtke
endale lisaaega, kui peate töövestlusele
kohale sõitma – juhuks, kui tekib viivitusi või
muid ootamatusi.

Kui Kuu on Kalade märgis Keskenduge
olulisele; vastasel juhul lasete end teemast
kergesti kõrvale kallutada. Kontrollige oma
CV ja töölevõtu avaldus enne ärasaatmist
mitu korda üle. Olge idealiseeritud lähenemisega ettevaatlik, see paneb teid raskeid
teemasid kõrvale lükkama.

Jätke meelde
●

Ärge otsige või küsige tööd kuuvarjutuse ajal või siis,
kui Kuu on sihitu.

●

Esitage töölevõtu avaldus Kuu loomise ja täiskuu vahelisel perioodil: alustage üks päev pärast Kuu loomist ja
lõpetage üks päev enne täiskuud.
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Tööpäevad ja
Kuu
Iga kuumärk koondab teatud energiaid ja annab teada,
millele võiksite tööl olles tähelepanu pöörata. Laske
siis sodiaagi mööda liikuval Kuul aidata teil tõhusamalt
töötada. Sodiaagimärk, milles Kuu konkreetsel päeval
viibib, annab selgelt teada, kuidas selle energiat parimal
viisil rakendada.

Kui Kuu on Jäära märgis Asuge tegutsema!
Olge ettevõtlik, alustage midagi uut, astuge
esimene samm ja näidake, mida suudate.
On erutav olla sündmuste keerises, ent olge
ettevaatlik, ärge ülehinnake oma võimeid ega
langetage äkilisi otsuseid hetkeimpulsi ajel.
Ka peaksite vältima ebameeldivatesse
vastasseisudesse sattumist.
Kui Kuu on Sõnni märgis Olge praktiline ja
mõistlik ning eelistage pigem järeleproovitud
lahendust kui täiesti uut suunda. Teisisõnu:
tuleks tegutseda kindla peale ja keskenduda
iseenda tugevatele külgedele. Võib tunduda,
nagu kulgeks elu tavapärasest aeglasemalt ja
te ei suuda asjade kulgu kiirendada. On
võimalik langetada kaalutletud otsuseid, nii et
olge mõtteerk.
Kui Kuu on Kaksikute märgis Läbirääkimised, kohtumised, vestlused, e-kirjad ja
sõnumid – on suurepärane aeg inimestega
suhtlemiseks. Ka tasuks olla igal võimalikul
juhul muutlik ja paindlik, seega olge avatud

värsketele mõtetele ja altis plaane viimasel
hetkel muutma, või töötama korraga mitme
projektiga. Ärge raisake aega tarbetu lobisemisega.
Kui Kuu on Vähi märgis Ärge üllatuge, kui
töökaaslased on emotsionaalsemad või
tujukamad kui tavaliselt. Muidugi võivad
vastakad tunded ka teid ennast kaasa haarata.
On suurepärane võimalus hubase õhkkonna
loomiseks, nagu oleksite kolleegidega üks
suur õnnelik perekond. Igasugune toidu,
koduse elu ja minevikuga, samuti nostalgia ja
antiikesemetega seotud töö laabub hästi.
Kui Kuu on Lõvi märgis Te tahaksite mõne
uudispommi abil tõmmata endale inimeste
tähelepanu, sest mõte, et teiega ei arvestata või
et teid jäetakse kõrvale, on vastuvõetamatu.
Mood, näitlemine ja teised loomingulised
ametid on tulipunktis ning tahaksite ehk
demonstreerida oma erilisi andeid ja head
vaistu. Platooniline või kirglik armastus võib
samuti olukorda töökohal veidi elavdada.

Kui Kuu on Neitsi märgis Neli peamist
tegevussuunda on äärmiselt täpne planeerimine, detailide jälgimine, analüütiline
mõtlemine ja organiseeritus. Te soovite anda
endast parimat, kuid jälgige, et te end tööga ei
tapaks – see on võimalik, kui hakkate
muretsema, nagu poleks teie panus piisav.
Tervise, hügieeni ja teiste teenimisega seotud
ametid saavad Kuu sellest seisust kasu.
Kui Kuu on Kaalude märgis Meeskonnatöö
on ülitähtis. On aeg suhelda, isegi kui see
tähendab kas või kellegagi koos lõunastamist.
Te püüate luua harmooniat, mis võib seisneda
teiste rahustamises või kellegi ebaviisakuse
talumises – te ei taha tülitseda. Õigusemõistmise, ilutööstuse, sisekujunduse ja
tööjõuga seotud ametites läheb hästi.
Kui Kuu on Skorpioni märgis Mis on
töökohal seni rahuliku õhkkonnaga küll
juhtunud? Kolleegid võivad olla teiega
puiklevad, või lausa umbusklikud, ning te
kahtlustate mingite teile teadmata saladuste
olemasolu. Isegi kui see on nii, sobib praegune aeg oivaliselt tundeküllasteks jutuajamisteks või telgitaguseks niiditõmbamiseks.
Tähelepanu all on kõik psühhoteraapia,
uurimise, maksude ja tabuteemadega seotu.
Kui Kuu on Amburi märgis See on tore aeg
julgete ja kaugeleulatuvate plaanide
tegemiseks, ent kui plaanid on liiga
optimistlikud, ei pruugi nad teostuda.
Reisiﬁrmad, edasiõppimine, ratsutamistoimingud ja kirjastamine – kõik saavad Kuu
selle seisu energiast kasu. Te olete piinlikult
aus, ent vaja läheks ka natuke rohkem
taktitunnet. Hoiduge kohmakusest.

Kui Kuu on Kaljukitse märgis Aeg võtta
omaks konservatiivne ja läbikaalutud
lähenemine. Te võtate kõike tõsiselt, seega
võivad tööülesanded tunduda heidutavamad
kui tavaliselt. Vähene eneseusk võib teid
iseendas kahtlema panna, siiski on teil vaja
tunda, et olete teiste inimeste lugupidamise
ära teeninud. Esile on tõstetud suuräri,
ametnikkonna, arhitektuuri või valitsusega
seotud tööd.
Kui Kuu on Veevalaja märgis Kes hoolib
reeglitekohasest käitumisest? Te ihkate
tegeleda millegi muuga, katsetada midagi
erinevat ja üllatada. Teile meeldib olla algataja
ja algupärane – ja võimalik, et koguni
ekstsentriline – ning teil tekib soov hakata
asju hoopis omatahtsi ajama. Infotehnoloogia,
inimkonna hea käekäigu ja tulevikuga seotud
ametites läheb hästi.
Kui Kuu on Kalade märgis Hoolitsege enda
eest, sest võib tunduda, nagu nõuaks kõik
hoopis rohkem pingutust kui tavaliselt. Te
olete ümbritseva suhtes äärmiselt tundlik, mis
võib tähendada, et olete intuitiivselt märki
tabanud või et liialdate olukorda valesti
tõlgitsedes. See energia mõjutab mere,
parfüümiäri, õlitööstuse ja kalandusega
seotud ameteid.
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Ehkki Kuu meie sünnihoroskoobis otseselt ﬁnantse ei
valitse – see on Veenuse alluvusala –, võib Kuu faase ja
läbi sodiaagimärkide liikumist jälgides saada üsna häid
vihjeid, kuidas rahaga paremini ümber käia. Oluline
on meeles pidada, et me ei alustaks midagi uut ega
kirjutaks kuhugi alla sihitu Kuu ajal. Olemasolevaid
kokkuleppeid võib sel ajal aga rahulikult üle vaadata.

Soodsad tehingud

Lepingud ja kokkulepped

Soodsalt kaupa teha meeldib meile kõigile,
ent peaksime valima selleks sobiva päeva.

Lepingute ja kokkulepete sõlmimiseks ning
allkirjastamiseks on oluline valida õige
kuumärk ja Kuu faas, eriti kui nad on
tulevikus pikka aega juriidiliselt siduvad.

● Jahtige soodsaid tehinguid ajal, mil Kuu
on kahanemas kas Neitsi, Skorpioni või
Kaljukitse märgis.
● Pidage hinnaläbirääkimisi või korraldage
bartertehinguid siis, kui Kuu on kas Jäära
või Kaksikute märgis.
● Ärge uskuge kõike, mida teile räägitakse
uskumatult soodsa tehingu kohta ajal,
mil Kuu on kas Kaksikute, Kaalude,
Amburi või Kalade märgis. Tõenäoliselt
on see liiga hea, et olla tõsi.

●

Koostage lepinguid ajaperioodil, mis
algab Kuu loomise järgsest esimesest
päevast ja lõpeb 1. veerandi lõpus.

●

Vältige lepingute koostamist, väljastamist või neid heaks kiitmast kuu- või
päikesevarjutuse ajal.

●

Pidage läbirääkimisi lepingu või kokkuleppe tingimuste üle, kui Kuu on Kaksikute või Kaalude märgis.

●

Lugege enne dokumendi allkirjastamist
eriti hoolikalt läbi kõik väikeses kirjas
toodud read, kui Kuu on kas Neitsi või
Kaljukitse märgis.

●

●

●

Vältige allkirja andmist dokumentidele
ajal, mil Kuu on kas Jäära või Kalade
märgis või Kuu loomise päevadel, sest
midagi tähtsat on ehk jäänud kahe silma
vahele.
Sõlmige leping või jõudke kokkuleppele
täiskuu ja Kuu viimase veerandi vahelisel ajal, kui Kuu on kas Sõnni, Skorpioni
või Kaljukitse märgis.
Tühistage leping või tunnistage kokkulepe kehtetuks Kuu viimase veerandi
ja vanakuu vahelisel ajal.

● Esitage täpsustavaid küsimusi, kui Kuu
on Neitsi või Skorpioni märgis, samuti
kasvava ja täiskuu faasi ajal.
● Vältige investeerimist kahaneva Kuu
kõikide faaside ajal; vastasel juhul võib
investeeringu väärtus langeda.
● Otsige professionaalset ﬁnantsnõustamist Kuu esimese veerandi või kasvava
kuu ajal, kui Kuu on Sõnni, Skorpioni või
Kaljukitse märgis.

Pangandus
Investeeringud
Ei ole vahet, kas investeerite väikese
varanduse või mikroskoopilise summa, sest
astroloogilised reeglid on mõlemal juhul
samad.
● Parim aeg igasugusteks investeeringuteks on kasvava Kuu ajal, eelistatavalt
noorkuu või 1. veerandi faasis.
● Kui te pole kindel, kas investeerida või
mitte, siis hinnake olukorda kas kasvava
kuu või täiskuu ajal.
● Kindlasti vältige igasuguseid tehinguid
nii kuu- kui ka päikesevarjutuse ajal.
● Ärge laske kellelgi end otsustama survestada, kui Kuu on Kalade märgis või
musta Kuu ajal, sest teie ei pruugi veel
kogu informatsiooni vallata.
● Ärge andke järele kiusatusele uskuda
paadunud müügimeest ajal, kui Kuu on
kas Jäära, Amburi või Kalade märgis.

Nüüd mõned juhised seoses pangaga.
● Avage isiklik pangaarve või kontrollige
arve seisu siis, kui Kuu on Sõnni märgis.
● Avage ühine arve või kontrollige selle
seisu, kui Kuu on Skorpioni märgis.
● Avage arve kasvava Kuu ajal.
● Sulgege arve kahaneva Kuu ajal 4. veerandi ja vanakuu faasi vahel.
● Kontakteeruge pangaga küsimuste
esitamiseks siis, kui Kuu on Sõnni, Neitsi,
Skorpioni või Kaljukitse märgis.
● Esitage laenutaotlus, kui Kuu on
Skorpioni märgis ja kahaneb 4. veerandi
ja vanakuu faasi vahel.
● Pantige kinnisvara kahaneva Kuu ajal
Vähi märgis.
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MIDA MILLAL TEHA JA MITTE TEHA

KUI KUU ON JÄÄRA MÄRGIS
TEHKE
★ Kasutage kärmelt soodsaid ostupakkumisi
★

Küsige julgesti madalamat hinda

★

Öelge, et kaalute asja, kui te pole oma otsuses
päris kindel

★

Olge valmis halvast tehingust loobuma

ÄRGE TEHKE
☆ Ärge langetage tööl järelemõtlematuid otsuseid
☆ Ärge pahandage, kui kõik ei kulge teie soovi
kohaselt
☆ Ärge arvake, nagu võiks rõivas, mis teile poes
selga ei mahu, kodus imekombel paras olla
☆ Ärge öelge teistele inimestele, mida nad peaksid
tegema

KUI KUU ON SÕNNI MÄRGIS
TEHKE
★ Ostke ilusatest materjalidest valmistatud
esemeid

ÄRGE TEHKE
☆ Ärge laenake midagi, kui te pole seda tehes
täiesti kindlalt õnnelik

★

Kulutage iseenda raha

☆

★

Ostke endale midagi eriliselt toredat

Ärge siduge end inimesega, kes tahab teie
otsuseid kontrollida

★

Jälgige ostes asja väärtuse ja hinna suhet

☆

★

Kulutage oma raha otstarbekalt

Ärge pidage materiaalsust ja raha ülemäära
tähtsaks

☆

Ärge nõudke kategooriliselt, et asju peab ajama
teatud viisil või üldse mitte

☆

Ärge jätke muljet, nagu jagaksid kõik teie eelistusi

KUI KUU ON KAKSIKUTE MÄRGIS
TEHKE
★ Kirjutage blogi või pressiteade

ÄRGE TEHKE
☆ Ärge ilustage fakte, kui need tunduvad teile
tüütavad

★

Pidage hinna või tehingu üle läbirääkimisi

★

Kirjutage tähtsaid kirju või elektroonilisi sõnumeid

☆

Ärge laske end meelitada sisetunde vastaselt
tegutsema

★

Ostke jalgratas, mootorratas või auto

☆

★

Võtke kohtumistest aktiivselt osa

Ärge tööl olles kulutage tühjale lobisemisele
rohkem aega kui tegelikule töötegemisele

☆

Ärge laske end sotsiaalmeedia veebilehtedel
eksitada

KUI KUU ON VÄHI MÄRGIS
TEHKE
★ Ostke midagi järgmise rannapuhkuse tarvis
★

Valige perekonna või lähedaste sõprade jaoks
kingitusi

★

Looge tööl mõnus ja turvaline õhkkond

★

Kulutage raha toidule ning mingitele kodutarvetele

★

ÄRGE TEHKE
☆ Ärge langetage ühtki ﬁnantsotsust ainuüksi
nostalgilistel kaalutlustel
☆

Ärge klammerduge inimestesse või asjadesse,
millel pole teie elus enam kohta

☆

Ärge otsustage midagi meeleolust lähtudes

☆

Ärge vihastage, kui teiega nõus ei olda

Tegelege teemadega, mis on seotud maja
ostmise või rentimisega

KUI KUU ON LÕVI MÄRGIS

★

Kinkige midagi iseendale

ÄRGE TEHKE
☆ Ärge ostke midagi ainuüksi seetõttu, et tegu on
staatuse sümboliga

★

Laske tööl oma organisaatorivõimetel särada

☆

★

Tegelege loomingulise projektiga

★

Tegelege reklaami ja avalike suhetega

TEHKE
★ Investeerige luksusasjadesse, nagu kuld

Ärge minge ostlema, kui tunnete end pankrotis
olevat

☆

Ärge laske kellelgi end kahjustada

☆

Ärge uhkustage ammuste võitudega

☆

Ärge laske ekstravagantsel moekaubal oma
pangaarvet tühjendada

KUI KUU ON NEITSI MÄRGIS

★

Ostke töö jaoks rõivaid või tarbeid

ÄRGE TEHKE
☆ Ärge minge osturallile – te pole oma raha
tarbetu pillamise lainel

★

Pöörake tähelepanu väikestele detailidele

☆

★

Jääge range eelarve raamidesse

Ärge muretsege asjade pärast, mille üle teil
puudub kontroll

★

Pöörake tähelepanu oma töökaaslastele

☆

Ärge end tööga liigselt kurnake

☆

Ärge unustage vahetevahel ka puhata

TEHKE
★ Investeerige oma tervisesse ja heaolusse

★

Teenindage naeratades

