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Kedves Barátom,
Fényesedik az idı!, és jóhíreket mondanak a csillagok. Az ASTROLOGIA Elektronikus
Magazinban (ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai Judit), erre a Vízöntı hónapra írok egy kis,
vidám levelet: hozzon az idı kellemes emberi kapcsolatokat, jó élményeket!

Tavaszváró Üzenet: Ébredjen a Szeretet!
ASTROLOGIA E-Zine, a www.astrologia.hu elektronikus magazinja
Copyright: Imolai Judit Asztrológus

Hírlevél, 2010. Február
Az évben az elsı alkalom jött el most arra, hogy lássuk: igen!, vége szakad egyszer búnak, télnek! 2010-ben a
Vízöntı havában, a naptárban és az égen még az utolsókat hullja a hó – de fényesebb az ég, és melegebb a
lég. Kevés alkalmat kell hagyni a gondolkozásnak, ezért is, most egy rövidke levelet kanyarítok csak… Legyen
minél több idı a gondtalanságra, kellemes kapcsolatokra, ki kell most már bújni a téli odúból, sötétbıl,
visszahúzódásból.
A szabadon választott, baráti kapcsolatok havában járunk. Február az asztrológiában a Vízöntı hava,
amely a vidámságot, emberbaráti társaságokat, vendégséget, kapcsolati harmóniákra való törekvést jelképezi.
A legismertebb, minden kultúrában ünnepelt Vízöntı havi hagyományırzı varázsnap a Bálint, vagy
Valentin nap – de természetesen az egész hónap során szokás farsangi, karneváli mulatságokat szervezni.
A februári ünnepsorozatok attól kedveltek, hogy míg a Karácsonynak ad egyfajta komolyságot a szent család
emlékezete, s az idı is még a visszahúzódásra hív, addig februárban már csiklandozza az embert a napsütés,
érezzük a tavasz illatait, és társaságba hív a bohém ösztön, kifelé nézni, ismerkedni, mulatni, s élni, élni, élni
kell!
Legendás életek és tréfás receptek
A mendemondák különbözıek Valentin napunk eredetérıl, sok mese és mind másként szól. A legtöbb
feljegyzés egy római barát életérıl ír, aki segítıje, gyógyítója volt az üldözötteknek, keresztényeknek csakúgy,
mint a titkos szerelmeseknek. A regék különbözhetnek, de tennivalóink viszont azonosak, minden
kultúrában. Ünnepeljük a szép és jótevı kapcsolatokat, kellemes üzeneteket küldünk a hozzánk
lélekben közel állóknak, s aki szeretne jósolni vagy kapcsolati varázslatokat mővelni: azoknak is
hagyományosan most kell áldásos szándékukhoz fogni. Magyar népi hagyományok alapján a lelki betegek
bizakodhatnak e napon, mert ha megemlékeznek Bálintról, eltávozik a lelket kínzó minden ártalom.
Mivel termékenységjósló szertartásokat is lehet februárban végezni: érdemes kinek-kinek sorsában utánanézni
– milyennek ígérkezik a jövı. Habár manapság kevesen élnek mezıgazdasági munkákból, a madarak
(szimbólumnyelven a ’lélek’ jelölıi) érkezése megmutathatja nemcsak a termékeny jövıt, gazdag jövedelmet,
de a párkapcsolati kilátásokat is! A régi rítusok szerint tehát lehet hívogatni, etetni az érkezı madarakat: a
verebek, vadgalambok mind-mind áldást hoznak, ha kiszórt magvainkra, aszalt gyümölcsünkre szállnak.
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Februári horoszkópunk szerint, ha van kedvünk egy kis boszorkánykodáshoz – ennek ígéretes eredményei
lehetnek! Legyen bár kívánságunk gazdagabb, termékenyebb jövı, vagy párkapcsolati remények – érdemes
gondolatban foglalkozni a cselekvéssel is ennek érdekében.
2010. februárjában több fontos bolygó a Vízöntı jegyben tartózkodik, és a kapcsolatok napján következik be
február 14-én az újélet-kezdéshez szimbolikusan legalkalmasabb Újhold. Rendezvények tartására kevésbé
alkalmas idı (ilyenkor inkább visszahúzódóak az emberek), viszont kiváló arra, hogy akár az ember egymaga
elmélkedjen egy új, szép jövırıl, akár párkapcsolatban egy kellemes, nagyon bensıséges együttlétet lehet
elıkészíteni. Egyedül, vagy együtt baráttal, kedvessel, a csendes beszélgetések és a mővészi filmek, képek
nézegetése idıszerő, mély érzelmő jó program lehet.
Kapcsolati életünk javításához, van kedvünk egy kis varázslathoz? Február hónapra, a mágia legismertebb
ágát javaslom: a fızést, és az együtt evést! Akár magunkon szeretnénk elérni valamilyen kívánatos változást,
akár valakivel konkrétan akarjuk szorosabbá tenni a kötıdést: a közös étkezés, az élelem megosztása,
varázslatos csodákat vihet végbe. Talán nem rugaszkodunk el annyira a misztikában, hogy saját vérünk
keverjük bele étkünkbe…, és még szólnak egyéb feljegyzések tésztába sütött hajszálról, egyébrıl,…bbrrrr…!
De még a legszelídebb javaslat szerint is, még egy alma közös elfogyasztása is lelki kötıdést teremt. Szintén
varázserıvel bír a vízzel kínálás, minél jobb viző kútból hoztuk, annál jobb! Jómagam nem értek egyet a
közös karma lehetıségének ellenırzés nélküli befolyásolásával, ám azt hallottam, még egy titkos kiszemeltet is
lehet szerelemre csábítani a zsebébe csempészett almamaggal…
A tavaszvárásban is van tennivalónk
Komolyra fordítva a szót: a Vízöntı Nap, Hold, Merkur, Neptunusz a jelképes, jó értelmő kiürülést, a
képességet a könnyed új-idı kezdésre hozza. Nagyon ígéretes bolygóállás a Jupiter és a Vénusz a Halakban:
mővészi élményeket is árasztanak e csillagok, s reményünk lehet az értékek és a szépségek mesés
találkozására. Talán még április közepéig visszatartja lendületünket a retrográd Oroszlán Mars, ám ha nem
erıltetünk karmikusan megakadt történeteket, nem lesz ártalmunkra e lassúság.
2010. február 11-tıl március 1-ig érdemes a szabadszellemő, emberszeretı Vízöntı Merkur jótékony
támogatását felhasználni arra, hogy társasági és párkapcsolatunkat ápoljuk ha van, hozzuk létre ha szeretnénk,
és építsük, javítsuk minden kommunikációs megnyilvánulásunkat. Igen hatékonyan használható fel ezekre a
célokra az internet nyújtotta eszköztár, a technikai módszerek és a közösségi helyszínek. Nagy terveink
elkezdésével lehet, hogy várnunk kell április derekáig, esetleg május végéig – de ne várjunk addig a tervek
szövögetésével, az új gondolatok megalkotásával. 2010. februárjában igen hasznos idıket tölthetünk az új
ötletek kitalálásával. Ha nagy dolgokat nem szükséges létrehoznunk, akkor is éljünk a Vízöntı jegynek
megfelelı XIV. számú Tarot kártya értelmeinek megfelelıen: a „Mértékletesség” ábrázolja a kiegyenlített
harmóniákat, utazzunk, barátkozzunk jókedvvel és kötelességek nélkül, mindenhol, amerre járunk, kellemes
élményeket győjtsünk, és jó emlékeket hagyjunk magunk után hátra.
Semmi nem kötelezı…, de Jó
Február a szabad karma hava. Az asztrológiai értelmezésekben ez a barátságosság, kellemességek, jószívő
humanisztikus támogatások, érdekektıl mentes ıszinte kapcsolatok jelképe. Valamikor ide tartoztak a régebbi
idık közösségi házai, mővelıdési intézményei, a barátok, protektorok, támogató mentorok tevékenysége.
Manapság a szabad akaratból választott önismereti csoportok, egymást segítı lelki közösségek teszik
kellemessé az élet egyéb területein kapott feladatok megoldását.
A karmikus Szabad Akarat azonban nem a jó dolgok közötti válogatást, avagy lustálkodást jelenti, hanem
inkább azt: ha minden kötelezı dolgunkat elvégeztük, tehetünk még, valami mást is, egyebet, még inkább
pluszt, egyszerően jószándékból. Ilyen körülbelül egymás üdvözlése, a jókívánás, a kis vendégségek, a jó
programok megosztása valakivel – ragadjunk hát telefont, e-mailt, írhatunk postai levelet, készülhet apró
kedves meglepetés még akár név nélkül, környezetünkben mindenkinek!
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Ajándék-horoszkóp a kapcsolatok idejére
Ha már az idı a könnyedségrıl, a bolondos érzelmek szabadságáról szól – a baráti kapcsolatok havának
jegyében hadd küldjek én is 2010. februárra egy párszavas horoszkópot a kapcsolatokra nézve.
Kulcsszavakban mire érdemes gyorsan összpontosítani, mindenkinek?

A hosszabb, még mindig aktuális a 2010. Telére írt hírlevelem: milyen planétamozgásokat érdemes figyelembe
venni tavaszig, itt elolvasható – a HÍRLEVÉL TÁR-ban: http://www.astrologia.hu/hirleveltar.php
(díjtalan), vagy az Online Szakértıi rovatban http://astrologia.hu/szakertovalaszol.php lehet interneten
kérdezni (díjtalan).
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Küldjünk kedves ismerıseinknek tavaszváró üzenetet!
Értjük a Karnevál, a Farsang, Valentin feladatát? – Nincs…, csak érezzük jól magunk, és adjuk ezt tovább
másoknak!
A hóba írt szív elolvad, a kis zodiákus csillagok színesen felragyognak. És áradjon a vidámság, a szabadság –
ehhez küldöm, tavaszváró ajándékul, az én verses Valentin-üzenetem.

Kedves Barátom,
Remélem, hogy a most küldött asztrológiai gondolatok friss lendületet hoznak,
és gondolatokat is arra: kivel, kikkel lehet folytatni a szeretet-üzenet küldést.
Boldog, vidám tavaszvárást, kellemes és szép emberi kapcsolatokat kívánok!
„Ébredj, szép a világ kinn!”
Szeretettel:

„Valentin”

Az "ASTROLOGIA E-Zine – Copyright: Imolai Judit"
asztrológus által készített, az idıszerőségekre vonatkozó általános elemzés, egy elgondolkodtató ezoterikus horoszkóp.
A levelek soha nem tartalmaznak programozott megoldások által generált automatikus általánosításokat,
sem jelenségekre, sem az Ön személyére vonatkozóan.
Ha szeretne hiteles elemzést saját részére konkrétan és személyre szólóan, ez mindig csak emberi elemzı munkával készíthetı ennek kéréséhez egyénileg személyes elemzést kérhet: - info@astrologia.hu
4

A S T R O L O G I A N O S T R A – Imolai Judit Magánintézete - “A Csillagok és az Álmok Világa” WWW.ASTROLOGIA.HU
Telefon: 20/439-1299

*

Levél: 1245 Bp., Pf. 1034. *

E-mail: info@astrologia.hu

KÉRDEZÉSI LEHETİSÉG Online, A Szakértıi Oldalon
http://astrologia.hu/szakertovalaszol.php
Konkrét kérdésekre online válasz az interneten keresztül. Egy kérdés, egy konkrét tanács személyes lelki ügyekben.
Díjtalan szolgáltatás a www.astrologia.hu regisztrált vendégeinek.

PÁRKAPCSOLATI elemzés
Horoszkópkészítés, ASZTROLÓGIAI Elemzés
http://www.astrologia.hu/horoszkopok_mindenkinek.php
Mire tanít a múlt, mit hoz a jövı, mit ígérnek a csillagok? Kapcsolatok, pénzügyek, egészség, karma...
SORSELEMZÉS személyes ügyekben, kilátások tervezése, éves elırejelzés, fı feladatok és idızítések.
Személyes adatai alapján elemezve, születési horoszkópot, jellemrajzot, kérdéseire választ kap:
Írott horoszkópban kifejtést és tanácsokat személyre szabottan!
Érdeklıdési lehetıség: -> E-mailben: info@astrologia.hu vagy telefonon: 20/439-1299 (nem emelt díjas telefon)
Horoszkóp rendelés interneten: http://www.astrologia.hu/horoszkopok_mindenkinek.php
Az adatok elküldése után történik az elemzés visszaigazolása vállalási idı és anyagiak tekintetében.

A tanulási lehetıségekrıl és programokról szóló külön információkat részletes leírással lementhetı pdf
formátumban az alábbi helyen lehet megtalálni: HÍRLEVÉL TÁR: http://www.astrologia.hu/hirleveltar.php
Találkozásunkig ragyogjanak Önre a csillagok! - I m o l a i J u d i t , A s z t r o l ó g u s

* * * * * * * * * * * *

ASTROLOGIA Levél, Elektronikus Magazin - Hírlevél
Copyright: Imolai Judit Február/2010.
Az „ASTROLOGIA Levél, Elektronikus Magazin – Copyright: Imolai Judit” változatlan tartalommal
tanulási céllal sokszorosítható vagy továbbközölhetı a kultúra és a mővészetek kívánatos terjedése érdekében,
ennek feltétele a forrás megjelölésének közlése.
A terjesztés, továbbközlés anyagi ellenszolgáltatások kérésével nem járhat.
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