Hajvágási Naptár 2013

A hajkorona állapota sok mindent elárul a „gazdájáról”, ugyanis betegség, terhesség,
hormonális problémák, környezeti hatások miatt hosszabb-rövidebb ideig erősödhet a
haj hullása, de lehet tartós is ez a hatás, ha az adott problémák is tartósan
fennállnak, de lehet végleges is, ha a hajhagymák véglegesen is károsodtak, ezen
hatások következtében. A Hold-állások és Hold-fázisok hajvágásra, hajnövekedésre
való hatását már az ókorban is megfigyelték. A megfigyelés alapján a Hold, Oroszlán
jegyben való tartózkodása idején vágott haj erősíti a hajat és a hajhagymákat, s
különösen erős ez a hatás, ha a Hold, növő Hold-fázisban van, ami februártól augusztusig tart. Az ilyenkor
levágott bármely testszőrzet is erősebb lesz, tehát a bikini vonalat ne ilyen napokon igazítsák fazonra a hölgyek, a
férfiak pedig ne ilyen napokon vágják a fül- és orr-szőrzeteiket.
A Hold, Szűz jegyben való tartózkodása is erősítő hatással van a hajra és a szőrzetre is, melyet szintén
alátámasztanak a sok ezer éves megfigyelések, mely megfigyeléseket a modern kori fizikai-, biofizikai-,
kvantumfizikai- és biokémiai kutatások is igazolnak, igazoltak illetve alátámasztanak, megerősítenek. Érdekesség
ebben még az is, hogy a Hold a különböző fázisaiban és a különböző csillagászati jegyekben való tartózkodásai
alkalmával nüansznyi, azaz minimális eltérésekkel, de másképpen hat a világóceánok és világtengerek ár-apály
jelenségeire is, s ezek a jelenségek ilyen nagyságrendekben jobban mérhetőek és jobban dokumentálhatóak,
mint az emberi hajhagymáknál. Tehát ha hisz benne valaki, ha nem, testünkre is hatással vannak a kozmoszban
lejátszódó jelenségek és hatások, s így különösen a Földünkhöz legközelebb lévő és keringő Hold hatásai a Földre
és a Földön lévő valamennyi élő- és élettelen dologra, tényezőre. Szűz jegyben a Hold nemcsak erősíti a hajat és
hajhagymákat is, hanem ha valaki ilyenkor készíttet hullámos frizurát, vagy tartós hullámot, akkor szebb lesz a
frizura és tovább megőrzi a haj a formáját és a szépségét. Ez a hatás különösen igaz, ha a Hold, növő Holdfázisban tartózkodik a Szűz jegyben.
Ha valaki Tirolban jár, akkor megfigyelheti, hogy ott az emberek, különösen a férfiak nem kopaszok! Aki ott
kopasz, arról tudják, hogy vagy nem odavalósi, vagy odavalósi, de nem a Hold megfelelő állása szerint vágatja a
haját. Nagyon érdekesek a fodrászok is. Amikor a Hold Rák jegyben jár, alig van vendégük, amikor viszont
Oroszlán és Szűz jegyekben van a Hold, akkor, amíg van vendégük, addig vannak nyitva, még ha este 23 óra
van, akkor is.
A kedvező, 2013.évi hajvágási időpontoknál, „a” pont alatt a Hold, Oroszlán jegyben való tartózkodása, a „b” pont
alatt a Szűz jegyben való tartózkodásának ideje van megadva.
1/a, 2012. december 30-án 08,00 órától
1/b, 2013. január 01-én 18,00 órától

-

2/a, 2013. január 26-án 15,00 órától
2/b, 2013. január 29-én 01,00 órától

-

január 29-én 01,00 óráig,
január 31-én 07,00 óráig.

3/a, 2013. február 22-én 23,00 órától
3/b, 2013. február 25-én 01,00 órától

-

február 25-én 01,00 óráig,
február 27-én 14,00 óráig.

4/a, 2013. március 22-én 01,00 órától

-

március 24-én 16,00 óráig,

-

január 01-én 18,00 óráig,
január 04-én 01,00 óráig.

4/b, 2013. március 24-én 16,00 órától

-

március 26-án 23,00-óráig.

5/a, 2013. április 18-án 17,00 órától
5/b, 2013. április 21-én 01,00 órától

-

április 21-én 01,00 óráig,
április 23-án 09,00 óráig.

6/a, 2013. május 16-án 02,00 órától
6/b, 2013. május 18-án 11,00 órától

-

május 18-án 11,00 óráig,
május 20-án 19,00 óráig.

7/a, 2013. június 12-én 03,00 órától
7/b, 2013. június 14-én 08,00 órától

-

június 14-én 08,00 óráig,
június 17-én 02,00 óráig.

8/a, 2013. július 09-én 08,00 órától
8/b, 2013. július 12-én 01,00 órától

-

július 12-én 01,00 óráig,
július 14-én 09,00 óráig.

9/a, 2013. augusztus 05-én 18,00 órától
9/b, 2013. augusztus 08-án 02,00 órától

-

augusztus 08-án 02,00 óráig,
augusztus 10-én 15,00 óráig.

10/a, 2013. szeptember 02-án 01,00 órától
10/b, 2013. szeptember 04-én 12,00 órától

-

szeptember 04-én 12,00 óráig,
szeptember 06-án 22,00 óráig.

11/a, 2013. szeptember 29-én 09,00 órától
11/b, 2013. október 01-én 20,00 órától

-

október 01-én 20,00 óráig,
október 04-én 07,00 óráig.

12/a, 2013. október 26-án 18,00 órától
12/b, 2013. október 29-én 01,00 órától

-

október 29-én 01,00 óráig,
október 31-én 13,00 óráig.

13/a, 2013. november 23-án 02,00 órától
13/b. 2013. november 25-én 13,00 órától

-

november 25-én 13,00 óráig,
november 27-én 22,00 óráig.

14/a, 2013. december 20-án 04,00 órától
14/b, 2013. december 22-én 20,00 órától

-

december 22-én 20,00 óráig
december 25-én 04,00 óráig

Azt megjegyzésként be kell írnom, hogy a hajat erőteljesen roncsoló festés, dauer, vasalás, formázóhab, és
hasonló beavatkozások esetén nem várható el olyan tökéletes hatás még ezeken a napokon sem. Minden esetre
az ilyen beavatkozásokat használóknál is jelentkezik a pozitív hatás, de nem olyan meghatározóan, mint azoknál,
akik nem roncsolják valamilyen beavatkozással a hajstruktúrájukat.
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