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Kedves Barátom,
Ragyogó, Boldog Új Évet kívánok!
Elmúlt 2009., a Mars éve, lezárult egy naptári idı, és a nagy fogadalmakat is ilyenkor mondjuk ki:
„Új év, új élet!” Ha fogadalmakat is tehetünk – akkor milyet?... – ebben szeretnék segíteni, amikor a
hagyományoknak megfelelıen 2010-ben is folytatom a levelek írását az idı-szerő, fontos asztrológiai
tudnivalók összefoglalásával.
2010-ben nagy dolgok történhetnek a világban és magánéletünkben. Az ASTROLOGIA
Elektronikus Magazinban (ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai Judit), erre az ÚJÉVRE írok
levelet: a hagyomány szerint január 1-tıl induló naptári évünk, a 2010 - a dicsıséges, isteni, ragyogó
NAP éve, hogyan jelzi elıre az elkövetkezı esztendı hatásait.
Karácsony elıtt láttunk egy kis fehér havat – ugye, kívántunk is valami jót? Ha nem, akkor 2010. január elsı
napjaiban, még vízkeresztig (január 6., krétaszentelı ünnep is egyben), megtehetjük. Álljunk meg egy kis
idıre, tekintsünk a múltba, majd összpontosítsunk a jövıre.

Kettıezertíz,
Csak Magadban BÍZZ.
ASTROLOGIA E-Zine, a www.astrologia.hu elektronikus magazinja
Copyright: Imolai Judit Asztrológus
Hírlevél, 2010. Január
Az asztrológia történelmi múltjához visszavezetı hagyományok szerint 2010. a dicsıséges, isteni, ragyogó
NAP éve, és fordulatos, nagy változásokat hozó évünkhöz segítséget jelent, ha a hagyományok szerinti és
mitológiai jelentéseket tudatos eszünkben tartjuk.
Már akkor is, amikor még nem voltak filozófiai rendszerek az emberek istenhitének összefoglalására,
természeti istenként tisztelték ezt az életet jelentı csillagot, hiszen földünkön minden, amiben élı lakozik, a
Naptól kapja a teremtı, életben tartó meleget. A Nap a teremtés, a fény, az élet, a jang energia, az
ember számára felfoghatatlanul nagy hı- és fényerı. Az asztrológia tudományos alapjainak – miszerint
mérhetı tényekhez (bolygómozgásokhoz) következtetéseket rendelünk, és a múlt történéseit a jövıre
kivetíthetjük – legfontosabb alap mértéke a Nap mozgása, felkelése-lenyugvása huszonnégy órája, az idı
egyik alap mértéke, az egy nap. A Nap fényét tükrözi vissza az ember számára legérthetıbb jelképeket
tükrözı égitest, a Hold – a világ legısibb asztrológiai rendszere volt ennek alapján a holdkalendárium.
Az asztrológia legismertebb „termékének”, a horoszkópnak (óraszámlaphoz hasonló jel-kép, mely megjeleníti
az idıt és a teret, ebben pedig az energiákat) fontos motívuma a Nap zodiákusbeli helyzete. Ha egyszerőbb
horoszkópokat, úgynevezett pársoros „bulvárkákat” olvasgatunk, ezen írások azt a tévhitet sugallják – mintha
nem is lenne más fontos téma a sorsunk kelléktárában, mint csak tizenkét jelkép… Ez a
horoszkópkészítéshez főzıdı szerény elvárás azt a minıséget tudja nyújtani, mint amikor például reggel
felkelünk és kilépünk a külvilágba – fel tudjuk-e ismerni, mit látunk meg elıször: egy madarat, vagy egy
virágot?...
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Node többre is képes a csillagoktól származó, égi tudás! Ha virágot láttunk, némi mőveltséggel
felismerhetjük, hogy az egy tavaszi krókusz, vagy nyári petúnia, ıszi krizantém vagy jégvirág. Még több
érdeklıdéssel, foglalkozással elérhetjük, hogy az ablakunkban tartott ciklámen is jól érezze magát, mert két
ablaktábla közé téve hővösben tartjuk, és megfelelı víz-holdnapokon öntözgetjük. Vagy ha egyáltalán nincsen
hideg helyiségünk, akkor más növényt választunk, és a futó filodendron a főtött lakótelepen is szobánkat
szépíti. Így mőködik a személyre szabott horoszkóp is: számtalan részlet fontos, a Napon kívül, a többi
motívum (Hold, és a planéták) is, a sok bolygó mind a Nap hatásait közvetíti, módosítja, színezi, árnyalja.
Ezért végtelenül érdekes dolog horoszkópokat fejteni – nincs két egyforma, mint ahogyan nincsen két
egyformán eltelt napunk sem földi létünk idejében, minden napnak megvan a maga feladata. Ezért érdemes a
Nappal, a tudatossággal foglalkozni – 2010-ben igazán érezhetjük, hogy kezünkben van a sorsunk,
dönthetünk, teremthetünk.
Fontos jelkép a dicsıséges, isteni, ragyogó NAP, karma-horoszkópokban egyszerően le is írja, eleve
elrendeltetettség alapján mivégre, milyen földi feladatra születtünk. A horoszkópban, ha azt egy ember
születési idıpontjára számítjuk ki, a Nap az Egó, az öntudat, a civil világban szerzett tudatosság, a
felépíthetı személyiség, az intelligens képességek jelölıje. Ha teljeskörő képet, úgynevezett személyes
horoszkópot szeretnénk kapni, akkor a változó idı, hely, tíz fontos bolygó, tizenkét jegy és tizenkét
életterület kombinációjából lehet pontos jelentéseket értelmezni! A variációk számossága is szemlélteti, mily
nagy a dicsıséges, isteni, ragyogó Nap hatalma. A mitológiában Apollón isten, Helios napisten vagy Ré
napisten, és a piramisok Napistenei az ember földi szerepét parányivá zsugorítják. Példákat láthatunk, mire
volt valaha képes az ember, hogy az istenek támogatását elnyerje, szerény személyét az istenek kegyének
közelébe emelje, ha megnézzük A Piramisok Titkait (Discovery film), vagy Mel Gibson Apocalypto-ját,
mővészi szemléltetést nyújtanak az elmélkedésre.
Ha elemzünk egy születési csillagképet, a születésbıl kapott karmikus jellemet és sorsot, alkati
tulajdonságokat, tudatosság típust – a Nap zodiákus helyzetét ábrázoljuk, ezek lesznek a fı személyes
képességek. A Nap horoszkóp házhelyzete pedig megmutatja, hogy milyen életterületen kell legfıképpen
dolgozni a földre született élet során.
Sorsunk, minden ember egyéni léte, az Élet - megismételhetetlen, utánozhatatlan, gyönyörő egyediség,
melyben benne ragyog az isteni fény, a teremtés szentsége. 2010-ben a dicsıséges, isteni, ragyogó Nap színezi
sorsunk lehetıségeit – rajtunk múlik, mi módon tudunk megcsillantani valamit a sorsunkhoz kapott
képességekbıl, tudunk-e nem elszenvedni, de bölcsen uralkodni csillagzatunkon, képesek vagyunk-e az
isteni jó úton járni, a karmánkat éljük-e. Mitológiai ismeretekbıl vagy a napi életbıl tudhatunk példákat
arra: a Nap nem csak szép fényességet sugározhat, de az ókori homéroszi énekekben a pusztító büntetést is
az emberre mérte Apollón haragja formájában, manapság az emberiség járványokkal küzd civil bőnei
ellenértékeként, és számtalan, egyéni hatalmával visszaélı embert is ismerünk, aki nem ismer korlátokat,
viszont ezért boldogtalanság, betegség vagy társadalmi büntetés az osztályrésze. Az idén dönthetünk, merre
megyünk.
2010. az öntudat éve lesz, a dicsıséges, isteni, ragyogó Nap a világpolitikában is és a magánéletben nagy
fordulatokat hozhat (a nagy politikusok jellemzıen a Nap jegyő analógiákkal, Oroszlán érdekeltségő emberek,
például Barack Obama elnök, Demszky Gábor, stb.) Most, az egyéni Ember dönthet: merre halad. Úgy tőnik,
szabad a választás, korlátlan a hatalom. Vagy csak sorsunk egy része választható meg szabadon? És merre
kellene dönteni? Az Újév horoszkópja sok szempontból biztató, az embereknek a közelgı választások, elıre
jósolható hatalmi harcok ellenére jó esélyeik vannak arra, hogy személyes boldogulásuk, családi örömeik és a
megvalósított jósorsuk felé haladjanak. A Nap az Egy. A Nap az isteni tökéletes. A Nap a legnagyobb erı.
Bizonyos szempontból minden ember karmája is egyszemélyes: ebben felelısséget egyedüli módon kell
viselni – társaink lehetnek ugyan, de a döntéseket magunk hozzuk meg. Tehát a helyes válasz: nem kell várni
senkire – mindenki a maga dolgában, saját felelısségét helyesen lássa el.
2010-ben az év számai is megvilágítják, hogyan kell gondolkoznunk az életünk fölötti uralom érdekében: a
2+0+1+0=3, a három, az isteni, jóakaratú, kedélyesen hatalmas Jupiter számát adja – tehát jelmondatunk
lehet, hogy jót kap, aki jót vár. A személyes horoszkópban a Jupiter az elfogadás, jósors, szintézisteremtı
képesség planétája – elárulja, milyen viszonyban vagyunk általában az értékekkel, morállal, etikával,
szeretettel, a kegyelemmel. Különösen nagy fényt fog kapni az év során a társadalmi rendszer, a
kormányzás kérdése, az oktatás, a gyógyítás és a jószolgálati ügyek. Csak a helyes úton kell járni, mely nem
sérti senki karmáját, és a jó célok felé bizalomteli reményekkel vezet – így az év sikeres lesz. Mivel 2010-ben
az év jó részében a Jupiter a Halak jegyben, számára istenségekhez közeli jó pályán halad az égen, reális
reményeink lehetnek a lelki gyarapodásra, a jó értékek terjedésére. Példa történeteket a szentek
legendáriumából, Szent Miklós cselekedeteibıl olvashatunk.
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A dicsıséges, isteni, ragyogó Nap az értelmes Én, az Öntudat felelıs csillaga, és a születési horoszkópban
megmutatja, milyen reményünk lehet a civil életben, szociális érvényesülésben – ezt egészíti ki az idı múlását
leíró aktuális horoszkóp, mint egy napi meteorológiai jelentés: mit hoz a változó idı. 2010. Telére írt
hírlevelemben elolvasható, tavaszig milyen planétamozgásokat érdemes figyelembe venni! – a HÍRLEVÉL
TÁR-ban: http://www.astrologia.hu/hirleveltar.php

Tekintsük át most részletesen a 2010-es esztendı életterületeit, sorrendben, ahogyan az Égi Rend
tökéletessége halad – milyen tennivalókra világít rá a Nap az újévi horoszkópban.
I.
2010, Csak Magadban BÍZZ!
Felelısségteljességet követel az idı, melyben az egyéni célokhoz a saját erıkre kell támaszkodni. Családi
háttérre, tanult érzelmi intelligenciára, saját lelki megérzésekre támaszkodhatunk, de döntéseinkben csak a
magunk vagyunk. Az anyagi korlátozások és a társadalmi szorongások segíthetnek abban, hogy egyéni utakat
találjunk, melyekben ne legyen túl sok szükségünk támogatásokra. 2010-ben a komolyság, a felvállalt
egyedüllét, a csökkentı mértékek, az érettség, a befolyásolhatatlanság vezetnek a jó kilátások felé.
Vissza kell tekintenünk, van-e mulasztásunk családi tennivalókban vagy tanulmányaink, képzettségünk
idıszerősítésében, esetleg hivatali beadnivalókban. Tekintsük át miért élünk, és cselekvésbe fordítsuk életünk.
2.
2010, Hordd, amit elbírsz.
A 2010-es évben általános válságokkal, nagymértékő eladósodottsággal kell számolni, mely az összefüggések
miatt akkor is hat az egyéni életre, ha történetesen valakinek nincs rossz hitele. Nagy beruházásokkal érdemes
óvatosnak lenni, és családi szinten le kell csökkenteni a fenntartanivalókat. Egyszerő logikával ki kell
számolni, milyen gazdálkodást üzemeltethetünk úgy, hogy egyedül, legálisan szerzett jövedelembıl, (melybıl
mindig tíz százalékot eltartalékolunk mindenesetre), mire jut. Amire nem, attól meg kell válni. 2010-ben
hiteleket ne vegyünk fel, inkább ésszerősítsünk racionálisan. Pénzszerzési lehetıségeinkben és pénzünk
értékében visszaesés várható, de aki igazán szeretne dolgozni, annak lesz munkavégzési lehetısége. Kerüljük
a függıségeket.
3.
2010, Mőveltség a dísz…
Be kell látni, hogy csak a minıségi végzettséget tudja díjazni a munkáltató is, és a kultúrát élvezni vágyó
fogyasztó is. Csak a valódi, rangot jelentı szakmák, a szakértıi szinten mővelt elhivatottság szerezhet
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megbízást. Mindeközben zavaró lehet, hogy a nagyon ócskára is van igény…, ez rossz karma. 2010-ben
különösen a médiában lehet majd látni, hogy szinte csak reklám-mőveket gyártanak, romlik a közízlés. Torz
egók, deviáns személyiségek válnak követett idolokká. Mindez azt az eredményt hozza, hogy a mővelıdési
lehetıségek, a kultúra és a mővészetek elszakadnak a tömegektıl, de a bölcseletek mővelıinek világa letisztul,
világos lesz, ki a mestermővész, és ki árul hamisságokat csak pénzért. Ha megakasztottságot tapasztalunk
pályánkon, akkor tanulással töltsük ki az idıt.
IV.
2010, A gyökérhez szívsz.
Mivel az értékekben csalatkozhat az ember, mikor a külvilágba lép – szőkül a kör, kiben bízunk. Hajlamosak
leszünk a gyanakvásra, és a 2010-es Nap évben az átlagember a mindenkori vezetést, vagy közvetlen partnerét
fogja hibáztatni a megnemvalósított sorsáért. A család fontossága felmagasztalódik. Az egyedüllét-érzés
miatt sok család felbomlása várható, melynek eredménye lehet az is, hogy a csıd felé tartanak az otthonok.
Lehetıleg egyben kell maradni, egymást segíteni a szeretet jegyében. Ha problémás a kommunikáció, a
családi karma elemzése hozhatja a helyzetek, szerepek tisztázását, a hosszú pereknek viszont nincs értelme.
Legjobb lesz szőkebb körben maradni, szeretteinkkel törıdni, és a családért megtenni mindent, ez érzelmi
biztonságot jelent majd a nehéz idıkben is.
5.
2010, Mérték felé visz.
Egy igazi kihívás lesz 2010-ben a magyarok számára a választási év, mert híresen nem tiszteli ez a nép a
vezetıit, de hatalomvágyó akad bıven. A döntések lehetıségeit nem szabad elmúlni hagyni, a választásokra is
el kell menni, szavazni kell, mindenkinek saját hite szerint. Vállalkozásokban, munkában és minden
önsorsjobbító cselekedetben, ellen kell állni a kísértésnek, hogy tisztességtelen úton érvényesüljön az ember.
Viszont be lehet bizonyítani a Tarot régi értelme szerint („Királyi Út”, melyen az élet útján haladva, tudatos
önismerete alapján saját sorsát bölcsen kormányozza az ember), mire vagyunk képesek. Egyéni életben a
legfontosabb lesz az önbizalom reális táplálása, mihez kezdhet az ember a személyes döntések
lehetıségeivel. Változás lesz – mihez kezdünk vele? Tiszteljük a mértéket, a törvényt, a morált, a kortalan
értékeket.
6.
2010, Fejlıdni tanítsz.
Minden kornak megvan a maga tanítása, így a változó idıknek az a legjobb tulajdonsága: lehet formálódni,
javulni, tanulni, az ígéretesebb úthoz felnıni, a vágyak, törekvési célok felé haladni. 2010-ben nem csak
Magyarország számára, de minden embernek egyénileg is mérleget kell készíteni, hol tart sorsa megvalósítása.
Rengeteg munkahely és emberi közösség fog megváltozni, ezzel együtt a gondolkozások és a
magatartás is. Igyekezzünk saját sorsunkból példákat találni arra, mi történt már meg, és mi volt az üzenet, a
tapasztalat értelme. Meg lehet változni. Érdemes jobbat akarni. Gyökeres változások történhetnek az
információs, telekommunikációs területeken, viszont az általános tájékozódáshoz nagyobb segítséget
találhatunk a pszichológiai eszközök alkalmazásával és a „segíts-magadon-technikák” (pl. pozitív
gondolkozás) rendszeres használatával. Igyekezzünk rendszeresen serénykedni, folyamatosan dolgozni.
VII.
2010, Igaziban hisz.
Egy igazi komoly megmérettetés lesz a kapcsolatok számára a 2010-es esztendı. Egyrészt az önmegvalósítás
a legfontosabb feladat, emiatt párhuzamosan az egyedüllét kívánása is jelentkezhet. Másrészt, a nagy
változások idejében egyidejőleg átformálódnak világnézetünk, és kapcsolati tükreink is. Sok
párkapcsolat jellegő emberi szövetségben, például házasságban, együttélésben és a szerzıdéses
munkaviszonyokban is, döntı lesz ez az év: kivel halad az ember tovább. Cégek életében partneri kiválások,
szőkülések, létszám csökkentések várhatók, viszont stabil lesz azoknak a helyzete, akik karmikus
együtthaladásban jó céljaik vannak és a szükség terhei is erısítik a közös küldetést. Hinni lehet az elsı
benyomás szimpátiájában, vagy az ahogy kezdıdött úgy folytatódik elvben. Az egymásrautaltság, a függés válást
hoz, ha csak anyagi szálak mutathatók ki, és erısödést, ha van szeretet és közös karmikus út, rokon
szellemiség.
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8.
2010, Árnyakat derítsz.
Bizonytalanságokban bıvelkedik majd a 2010-es esztendı, különösen a láthatatlan szálakon mőködı
érdekszövetségek, választási küzdelmek és gazdasági válság, anyagi érdekek miatt. Ezekben az idıkben
cselekedjünk abban a szellemben, amit a mágia egy nagy alakja, Lévi mondott ki: jobban szeretünk varázsolni,
mint elvarázsolva lenni. Belsı erınket növelhetjük, szorongásainkat enyhíthetjük, sıt hiteles tájékozódáshoz
jutunk, ha az okkult tudományok valamelyikével rendszeresen foglalkozunk. Jobb hatékonysággal
dolgozunk, ha pszichológia segít, nyugodtabb a lelkünk, ha meditálunk, meggyızıdéseket nyerünk, ha
horoszkópokat elemzünk, cselekvései terveink lesznek, ha Tarot kártyával foglalkozunk. Bár még így sem
mindig fogjuk tudni részletesen, mit hoz a holnap, de megerısödött belsı erınk támogat, elfogadjuk a
sorsunk írta feladatokat.
9.
2010, Bolygókhoz repítsz!
Az asztrológia egy valódi komoly, értékes szabadidı-töltés, kultúra, mővészet és intellektuális szórakozás. A
2010-es évben a helyzetek latolgatására legalkalmasabb tudomány. A Nap éve a tökéletességet kéri,
amikor az embertıl mindenben a hagyomány szerinti érték mővelését várja el. Amikor a bolygók alap
karaktereit megtanuljuk, az isteni tökéletesség mértékeinek adunk fogalmi szavakat, melyek az emberi
jellemben és sorsban személyiségi tulajdonságokként, képességekként jelennek meg. Szeretnénk tudatunkat
építeni? Kiváló évünk lesz az asztrológia valódi mővelésére és tanulására, tehát kezdık, újrakezdık,
magányosan olvasók és csoportba kívánkozók, szakértık és kérdezı laikus mőveltek – bátran elmélkedjünk a
csillagok segítségével!
X.
2010, Nagy jövıt építsz.
A múlt minden terhe egy megváltoztatott, boldognak remélt jövı felé katapultálhat egyéni sorsunkban.
Gyermeki hittel várnánk a szebb jövıt, és erre 2010-ben ígéretet is tesznek a csillagok – feltéve, ha valóban
mozdulunk, mikor nem várni, de változtatni kell. A világ dolgaiban (gazdaság, energia, természet) is sok téma
eldıl az idén, többek között azokon a jóslatokon is most dolgozhatunk karmikusan, mit vár az emberiség a
2012-es esztendıtıl. Személyesen azt gondolom, hogy a rettegésnek nincs értelme, mert (hogy kedvenc
filmrendezım Hitchcock szavait idézzem) csak akkor érdemes szorongani, ha azt az ember direkt élvezi.
Minden korban a sorsukat irányítani képtelen emberek szerettek hinni a nagy végben – a gyakorlat pedig azt
bizonyítja, hogy reálisnak és tevékenynek lenni érdemesebb. Menni kell, ha változnak a dolgok, és jól jön,
ha van egy személyes élettervünk. Tanulmányozzuk személyes horoszkópunk lehetıségeit. A Napfényt kell
keresni. Oda jutunk, amiért saját magunk megdolgozunk.
11.
2010, Baráthoz segítsz.
A Nap esztendejében az ember rá akar találni a saját hangjára, mindenki az egyéni helyét keresi a világban.
Azonban 2010-ben a nagy átlag barátnak keresi azokat, akik érdekeikben támogatók lehetnek, adott esetben
pozíciókereséshez hasznosak lehetnek. Szomorú látni, ha ilyennel találkozunk, de egy esetleges
problémánkban azt is megvilágítja majd az élet: van-e egyáltalán igaz barátunk. Az újévi horoszkóp alapján
személyes kapcsolatainkban, baráti körünkben legnemesebb dolog lenne aképpen eljárni, hogy amennyiben
módunk van a segítségnyújtásra, akkor felkérés nélkül legyünk protektorai másoknak, ám nem kell
illúziókat táplálni a nagy klubok támogató ereje iránt. Az igaz szív barátságaiban, a régi karma-körökben,
a nehéz próbatételek által vizsgáztatott kapcsolatokban bízzunk meg.
12.
2010, Megtisztít a víz.
A Nap évében egészségi szempontból nehéz idık járnak majd a szív-csakra területeire, a keringésre, és 2010ben kímélni kell az ízületeket, csontokat, az általános életenergiákat, immunrendszert. Legfontosabb lenne
megtalálni sorsunkban, mint Oz varázsló oroszlánjának sikerült, a bátorságot és a hitet. Önértékelésünkben és
érvényesülésünkben kulcsfontosságú a hordozott karmánk: származásunk szerinti családunkból hogyan
szárnyaltunk el, vagy mit cipelünk? Ha valaha is volt olyan párbeszédünk esetleg vizsgánk, melyet nem
mondtunk el, mert nem mentünk el – érdemes az adósságon dolgozni. Ugyanis blokkot mindig akkor fogunk
kapni, amikor legjobban kellene szerepelnünk, és a megrekedtség hozhatja a betegségeket. A
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karmafeldolgozás és általános relaxáció varázsszere a vízkúra, a böjt, a szeretet elvén mőködı terápiák (pl.
reiki) és a családi karma elemzés, drámajátékok, elengedı szertartások. Megmarad, a szeretet…

Üdv, Kétezer Tíz!
Most lássuk az egész év ritmusát! Viszlát, Óév – s jöjj, Kétezer Tíz! Kerek karma-kör a tizenkét hónap, és a
Nap szépen sorban végigjárja mind az összes tennivaló színpadát. Az örök bölcsesség rendjében, én is
végigénekeltem a tizenkét érzést – mit hozhat az év, ha tudjuk a szerepünk…
A képek száma mővészien végtelen lehet, ahogyan minden ember a maga lelkében és otthonában kivetíti
sorsa megjelenéseinek formáját – ehhez hangulati útravalóul küldöm, újévi ajándékul, év-üdvözlı Napénekem.
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Kedves Barátom,
Remélem, hogy a most küldött asztrológiai elemzés segít
az Újévhez az elgondolkoztató megállásban – s elindulásban.
Boldog, szép újesztendıt kívánok, egészséget, boldogságot, szerencsét és örömteli megelégedést!
Szeretettel: Imolai Judit Asztrológus
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

ÚJ ÉV – új lehetıségek! HOROSZKÓPKÉSZÍTÉS, ASZTROLÓGIAI Elemzés
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
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