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Kedves Barátom,
Nyárra készülünk, 2010. júniusában az ASTROLOGIA Elektronikus Magazinban (ASTROLOGIA
E-Zine, copyright: Imolai Judit), a meleg idıkre, a pihenı napokra küldök most egy ezoterikus
horoszkóp levelet.

Nyári Út
ASTROLOGIA E-Zine, a www.astrologia.hu elektronikus magazinja
Copyright: Imolai Judit Asztrológus

Hírlevél, 2010.
2010. Június
Jól olvasható ez a levél? Remek! Eszerint van áram a házban, van tetı, és a pihentetı olvasgatásra is idı.
Kegyelmi állapot! Kedves Barátom, ezek szerint NEM tartozik a természeti katasztrófa által kisemmizett
emberek közé. Kezdem a legfontosabbal. Idézek saját májusra vonatkozó elırejelzésembıl:
…sajnos azonban az idén látszik egy hét szők esztendıt megelılegezı természeti megpróbáltatás…
2010. májusában, az emlegetett nehéz karma fényszögek, a Szaturnusz-Jupiter-Uránusz támadások negyedfénybe vonják a
Bika jegy urát, az Ikrek jegyen áthaladó Vénuszt. Jajj, a földi reményeknek… Egy nagy kozmikus pusztítást hoz az emberi,
földi kincsekre az ég. Ami a természet szélsıséges megnyilvánulásai után még megmarad: széthordhatja az emberi
szervezetlenség és széthúzás. A 2010. esztendı nagy eklipszei ráadásul Rák / Bak póluson következnek majd be (Jan.15.;
Jún.26.; Júl.11.) – az áradások, majd a szárazság, próbára teszi az embert. Nagy önfegyelemmel és elıretartalékolásokkal, a
fogyasztások visszafogásával, és önként vállalt megszorításokkal lehet túlélni a szőkös idıt. Nemcsak a pénzeszközök
hiányoznak, de az élelem, a víz, és minden energiahordozó is nagy kincsnek fog számítani, drágaság lesz, a természet leckéi és a
szervezkedések válságot generálhatnak.
Újabbat írni jelen tudásommal most sem tudok. Sajnos, mit sem ér a csillagfejtés világából érkezı kozmikus
segítség, a megismerés lehetısége a szükséges cselekvés nélkül. Ha az utolsó percben hordjuk a
homokzsákokat (Szaturnusz), a hirtelen intézkedés, az elmulasztott idı, a pillanatnak élés, a két legnagyobb
gondot hozhatja az embernek. A szegénységet és a betegséget.
Mi sem áll távolabb tılem, mint a magas politika, ezért csak azt kérem, most hagyjuk a magasztos karmaasztrológiát is a misztikus magyarázatokkal másra. Valamit tenni kell. Kérem: SEGÍTSÜNK!
Kedves Barátom, a mostani havi hírlevél logójába egy postai bélyeget rajzoltam be, melyet meg lehet
vásárolni a hivatalokban és ez egy csekély mértékő 100,-Ft-ot jelent támogatásként a károsultaknak. Bármilyen
ügyben járunk postán, vásároljunk ilyet, akár többet, talán ez az élet vizét jelenti majd.
A www.nsv.hu honlapon a Nemzeti Segélyvonal győjtéséhez lehet csatlakozni, 1752 telefonszám hívásával
(TCom, 30-as telefonról) 250,- Ft támogatást lehet küldeni (a kapcsolási díj és Áfa levonódik).
Banki átutalással lehet saját számláról pénzt küldeni a májusi ítéletidı károsultjainak megsegítésére a
11702036-20707637 OTP számlaszámra, vagy a Duna Televízió számlaszámára: 10300002-2038317049020078.
Több más lehetıség is nyílhat a segítségre, csak a szándék mozduljon meg. Újrakezdésre biztosan nem elég,
ez már egy másik karmikus történet… De a Víz nemcsak a pusztulás, hanem a szeretet is, és elsısorban az
Élet. Ahol van szív és összefogás, az élet útja tovább megy. Így legyen.
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Június az Értelem és a Nyár hava
2010. május 20-tól a Nap az Ikrek jegyében jár, júniusban a Merkur, az ész, intelligencia, okosság,
emberi kapcsolatok és társasági megmozdulások témáit jelenti. A kíváncsiság és a megismerés vágya
ébred fel az emberben, szők lesz a szoba, kimozdulni jó. Június elsı hetétıl, mivel még a Szaturnusz, a karma
bolygója is támogatja a nagy terveket, érdemes társasági kapcsolatokat megmozdítani késıbbi, nagy tervek
érdekében. Telefonon, e-mailben, írásban és szóban, kézzel-lábbal közölni, közvetíteni, kommunikálni kell –
jó hatások térnek vissza! 2010. júniusa az az idı, amikor új baráti kapcsolatokra lehet szert tenni, meg lehet
ismerni szimpatikus barátokat, sıt párkapcsolati témában is ígéretes jövıt tárnak fel a csillagok. Fontos tudni
a közlés planétájáról, hogy a Merkur mindig tevékeny, mozog, szóvá tesz, tehát rajta!, intézkedni kell. A
társasági energiák kedvezı rezgése segíteni fogja terveinket, ha teszünk értük valamit a gyakorlatban is.
Az Ikrek szimbolika hagyományosan kettıs jegyként van számon tartva, könnyő levegı energia,
mozgékony társasági jelkép, állandóan formálódó, nem tartósítható-állandósítható dinamika, mindig a
következı gondolatra tekintı örök változékonyság. Az Ikrek jegy a kettıssége miatt egyben képviseli a
figyelemreméltó értelmet és a felületesség lehetıségét, a ragyogó nappaliságot és az éjjeli lényt, a gyors
megismerést és az összpontosítás hiányát, a repülı könnyed energiát és az anyag-tartalom nélküli nyomtalan
eltőnést.
Társadalmi mindennapjainkban mostanában azt figyelhetjük meg ebbıl a jelenségbıl, hogy nagy szerepet
kapott a politikában a „beszéd”, a nagy nevek a megszólalásaik, szólamaik, kampányígéreteik, populáris
megfogalmazásaik szintjén címkézik tevékenységüket. Érdekes megfigyelni, hogy az elmúlt bal kormány
nevezetes vezetı embere, aki maga által jónak tartott híres szókimondó beszédébe bukott bele, erıs Ikrek
jelleget mutat – csakúgy, mint a most ıt nagy társadalmi meghatalmazásával követı fiatal nyertes: erıs Ikrek
csakúgy mint elıdje, jó szónok, sőrőn megnyilvánuló politikai arc. Valahol „vevık” vagyunk erre: az Ikrek
jegy és a Merkur jelentése a közösségi szóbeszéd, a nem túl mély szakmaiság a közérthetıség javára, soksok beszéd, network, média, internet minden mennyiségben.
És miközben a Merkur jelenti a piaci alkuk témáját, kereskedelmet, sıt ı a tolvajok és kereskedık védıje is:
megfigyeltük-e, hogy a pénzpiac szereplıi sorozatban és következetesen jól járnak? Megfigyeltük-e, hogy míg
társadalmi összefogásra volna szükség legalább a nehéz katasztrófák idején, nincs egy azaz egy erre
összefogott szervezet az országban? Levelem bevezetıjében kértem, hogy segítsünk. Több példát hoztam az
adományozás kivitelezésére – tettem ezt úgy is, hogy tudom: a kapcsolási díjat a telefontársaság leszámítja, és
az állam is kéri a forgalmi adót. Arra látunk hasonló példát, hogy sajnos Krisztus koporsóját sem ırizték
ingyen. Azt gondolom, hogy a száraz értelem uralta idıkben a szív szava érdekében mégis le kell
tennünk ezt az adót, marad, ami marad – a relativitás fényében több lesz az eredmény, mintha – szintén
merkuri kép az egyetértés hiányára – Bábel nyelvzavarában omlana össze közösségi életünk. Törekedjünk a
viszonylagosan jónak tekintett utak megtalálására, kérdezzünk, érdeklıdjünk, tájékozódjunk. Majd
cselekedjünk: mert nem csak beszélni kell.
Világi szinten is változnak az idık, az örök változás nagy mértéket ölt. 2010. május utolsó napjaitól erıs a
hatása az Uránusz-Jupiter együttállásnak a Kos jegy elsı fokán: ez intenzív reformokat jelent a társadalmi
berendezkedés területén, mely természetesen minden egyéni életre is kihatással van. Teljesen megváltozik
szociális környezetünk, társadalmi-adminisztrációs berendezkedésünk, anyagi viszonyaink és közvetlen
kapcsolataink.
Energiáinkat tekintve szintén az értelem, intellektus útján járunk majd, mert 2010. június 7-étıl a Mars útja
a Szőz jegybe ér, a Mars a Merkur uralma alatt ész-érvő és megfontolt cselekvı erıt hoz. A személyes
indíttatásainkat a tapasztalat alapú meggondoltság vezérli, átgondoltan tesszük dolgainkat.
A változások útja, a könnyed Nyári Út
Új élet kezdést és személyes sors megváltoztatását segíti elı az az erıs intelligencia-háttér, amelyet 2010.
június 11-tıl az Ikrek jegyben járó Nap, Hold, Merkur idéz elı. Újhold következik be, mely lehetıvé teszi,
hogy értelmes mivoltunkban új életet kezdjünk. Az Újhold mindig lehetıséget ad az új kezdetekre, most
válogassunk a tanulás, önképzési tervek, fejlıdést segítı új utak közül. Újholdtól két héten át cselekedhetünk
a jövınk érdekében befektetett intellektuális munka módszerével, hozzunk legalább döntéseket arra nézve,
merre képzeljük el elımenetelünket. A mozgékony energiák kiválóak arra a gyakorlatban, hogy valóban
kimozduljunk szokott helyzetünkbıl, például utazzunk, lássunk világot, ismerjük meg a másként
gondolkozókat, folyamatosan törekedjünk az emberi értelmes kapcsolattartásra és eszmecserére.
A Merkur 2010. június 11-tıl 2010. július 9-ig igen jó körülmények között, saját jegyében az Ikrek
zodiákusban támogathatja tudatos, értelmes törekvéseinket. Tanuljunk, használjuk ki az idıt személyes
elımenetelünk, intellektuális érvényesülésünk érdekében. Keressünk lehetıségeket új ismeretek szerzésére.
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Nagyon jó alkalmakat találhatunk értelmes, közvetlen, hosszútávon is elırevivı új kapcsolatok
megismerésére. Tárgyalni, utazni, kommunikációs termékeket beszerezni, kapcsolatainkat segítı új
módszereket kifejleszteni sikerrel törekedhetünk. Fogjuk munkára elménket, és sorsunkban karmikus
változások, jó fordulatok következnek majd be.
Értelmes lényünk készüljön fel arra, hogy könnyednek majd nem nevezhetı a hangulata a június hónap
második felének. Köszönhetı ez annak, hogy 2010. június 19-én, +/- három nap, az Ikrek Nap és a Szőz
jegyet elhagyni készülı Szaturnusz igen feszült negyedfényben áll. Kiváló idı az iratok rendbetételére,
önellenırzésre, komoly elszámolásokra, legjobb magunktól hozzákezdeni. Kemény munkát kíván ez az
idı, sajnos felelısségteljes, nyomasztott hangulat kísérheti. Alázatos önfeláldozás a munka oltárán,
önfegyelem és tisztelettudás segíthet át ezen az idın. Nem oldódik még az a Szaturnusz szembenállás sem a
Jupiter-Uránusz kettısével, melybıl a szélsıséges idıjárási viszontagságok következnek és a társadalmi
átrendezıdés is erre a számlára írható. Lelki következménye lesz ennek a megpróbáltatásnak a saját helyzet
általi fogvatartottság-érzés, a változtatás igénye akár a mindent otthagyó újrakezdés érdekében. Emberi
szembenállások, vélemények összeütköztetése várható, némi pszichológiai érzékkel segítsük meg a
szituációk tárgyalásos megoldását.
2010. Június 21-én a Nap a víz elem legbensıségesebb jegyébe, a Rák zodiákusba lép. Eközben a Nap az
Uránusszal szembesül, mely negyedfénnyel támadja: a biztonságkeresı Rák Nap és a változást provokáló
Uránusz megrázkódtathatja közvetlen környezetünket. Családi életünkben, érzelmi környezetünkben is
várhatók véleménymegbeszélı idık, melyek jó esetben új jövıbeli utak keresésében folytatódnak. Érdekes,
elırevivı terveket is kipattanthat ez a szikra, azonban folyamatosan törekedjünk magunk és mások érzelmi
biztonságigényének tekintetbe vételére, miközben nehogy elmulasszuk a spontán, gyors cselekvés idejét!
Érdekes, izgalmas eredmények érkezhetnek így életünkbe.

Jövendımondásra, aktív ezoterikus helyzetértékelése, csakúgy mint tanulásra igen alkalmas lesz a 2010.
június 26. napja – Telihold, mely a Bak jegyben következik be, ráadásul nevezetes fogyatkozás-idıpont.
Ezen a hétvégén dolgunk lehet azzal, hogy mélyen önmagunkba nézzünk, és számot vessünk érzelmi
szükségleteinkkel és reális lehetıségeinkkel. Nagyban segíti a változások útját az, hogy bizonyos helyzeteink
nem tarthatók, el kell engedni a régi formákat és új szeleknek kell helyet adni. Érzelmileg segíthetjük a jövınk
alakulását, ha bizalommal támaszkodunk pszichológiai, asztrológiai segítségre, ez az idı kiválóan alkalmas lesz
a jövı megidézésére is, fohászkodjunk útbaigazító jelekért. A kozmikus energiák betekintést nyújthatnak a
tanulnivalóink világába úgy, hogy jelképek, akár borzongatóan beszédes szimbólumok, történések adják
kezünkbe a folytatások irányát. Érdemes feljegyezni, milyen találkozásokban, tanulságos megtapasztalásban
van részünk, akár álom, akár éber szembesülés formájában – és kövessük is jó csillagainkat. Az ahogy fent,
úgy lent elve így teljesülhet majd tudatos életünkben, és bármilyen tennivalót ír számunkra karmánk, ahogy a
mennyekben, úgy a földön is – boldogok leszünk.

3

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

Kellemes nyáridıt kívánok!
Búcsúzóul versben küldök néhány virágos gondolat-képet, hogyan utazik a könnyed Merkur, a szárnyassarus Hermész civilizációkon, vidékeken, idıkön át. Szép nyarat, könnyed, boldog idıket kívánok!

Kedves Barátom,
Remélem, hogy a most küldött asztrológiai gondolatok segítik a személyes Nyári Utak bejárását.
Örömteli nyarat, könnyed pihenést, jó kapcsolatokat, gyarapodást, sikereket és jó egészséget kívánok!
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
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KARMA elemzés
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: -> Kérek tájékoztatót... 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.

ASTROLOGIA NOSTRA
Imolai Judit Magánintézete – Állami regisztrációs szám: 00087-2009
Tanfolyam, iskola ajánlatunk, Programok – 2010 Nyár:
A tanfolyami programokhoz technikai elıkészületek szükségesek, ezért megköszönjük az elızetes bejelentkezést.
A programkiírás megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

ÖNISMERETI mővészeti tanfolyamok, csoportfoglalkozások
HOLD-Asztrológia: Boldogság-tanfolyam pszicho-asztrológiai alapon csak Hölgyeknek
Kétnapos ezoterikus mővészeti tanfolyam asztrológiával, személyes példák alapján, elızetes asztrológiai képzettség nem feltétel.
Témák:
1.A HOLD jelentéstartalmai: bevezetés az érzelmek világába, saját Hold-jegy értelmezések, Holdnaptár használat, napi tudnivalók, receptek.
2.Temperamentumok, a vérmérséklet, lelki alkat hatása kapcsolatválasztásra, az otthon kialakítására, munkára, hobbira, életmódi tanácsok.
3.Örök Nı: Nıiség, változó hormonális hatások, belsı folyamatok, testsúly, visszér, cellulit, csontritkulás, inkontinencia, menstruáció, nemiség.
4.Holdacska: A saját magzati kor élményei, gyermektervezés és szülési technikák lelki alapon, családtervezés és az anyaság feldolgozása.
5.Tradíciók: A „nıi” feladatok pszichés jelentéstartalmai, gyermeknevelés, fızés, tisztítás, háziipari munkák, a szerepek mintái és alternatívái.
6.Karma: A nıi lét küldetése, spirituális munka, látás, intuíció, tipikus nıi megérzések, gyógyítás, segítı foglalkozások, múzsa-szerep.
Idı: 2010. Június 19-20. szombat-vasárnap 10-17h
Ár: Készpénzben helyszínen 35.000,-Ft
Ár Kedvezménnyel: 24.000,-Ft (Elızetes banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak).
Jelentkezési határidı: 2010. Július 15. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı). Bejelentkezés: ->info@astrologia.hu
ASTROLOGIA Praxiskurzus: Nyári Továbbképzés Haladó Asztrológusoknak
Kétnapos intenzív tanfolyam az asztrológiai alapokat már ismerı, továbbképzésre és gyakorlási lehetıségre vágyóknak.
Témák:
„Kérdezz-felelek”, tanácsadói elméletek és gyakorlatok sok példaelemzéssel.
Klasszikus asztrológia. A kérdés pillanatának tájékoztatásai a horoszkópban.
Elemzés készítés szóban és írásban. Tipikus kérdések megválaszolása pontosan és gyorsan.
Idıpontok kiválasztása. Idıjárás elırejelzés és események tervezése. Helyzetgyakorlatok.
Idı: 2010. Június 26-27. szombat-vasárnap 10-17h
Ár: Készpénzben helyszínen 12.000,-Ft
Jelentkezési határidı: 2010. Június 22. illetve a férıhelyek erejéig. Bejelentkezem: ->->info@astrologia.hu
SYMBOLON Kártya Tanfolyam
Önismereti és Kapcsolati Kártyatanfolyam Asztrológiával
Egynapos személyiségfejlesztı mővészeti tanfolyam, az önismeret tükre.
Témák:
Ismerkedés a zodiákus szimbolikájával, képekben. Sorselemzés.
A horoszkóp mint képes, meditációs mandala, belsı utak.
Jelképi világ, színek formák, képek, hangok, zene, mozgás, beszéd, élethelyzetek.
Idı: 2010. Július 3. szombat 10-18h
Ár: Készpénzben helyszínen 15.000,-Ft
Ár Kedvezménnyel: 12.000,-Ft (Elızetes banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak).
Jelentkezési határidı: 2009. Június 5. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı). Bejelentkezés: ->info@astrologia.hu
Bővös-Bájos MÁGIA Tanfolyam
Önsegítı és sorsjobbító fehér mágia, mővészeti foglalkozás, kétnapos személyiségfejlesztı tanfolyam, az átváltozás titkairól és eszközeirıl.
Témák:
- A hermetikus tanok, okkultizmus, mágia és varázslás;
- A fehér mágia és az elıkészületek;
- Eszközök: inga, pálca, számok, bolygók, kártyák;
- Védelmi technikák: meditáció, amulettek, takarók, szimbólumok;
- Varázslási módszerek: kívánás, ráolvasás, megerısítések, szeretet;
- Gyógyító és erısítı szerek: teák, balzsamok, füstök, illatok, fények;
- Karmikus oldások: elengedés, szeretet-terápiák, jókívánás, áldás.
Idı: 2010. Augusztus 7-8. szombat-vasárnap 10-17h
Ár: Készpénzben helyszínen 35.000,-Ft
Ár Kedvezménnyel: 24.000,-Ft (Elızetes banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak).
Jelentkezési határidı: 2009. Július 5. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı). Bejelentkezés: ->info@astrologia.hu
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TANÁCSADÓI KÉPZÉSEK VIZSGALEHETİSÉGGEL
TAROT AKADÉMIA
2010. szeptembertıl induló egyéves (tíz vasárnap egész nap) önismereti program vizsgalehetıséggel
Jósmővészeti gyakorlati csoportfoglalkozás.
Bevezetés a Hermetika, a Tarot kártya filozófiájába, a vetés-olvasás jósmővészete alapoktól tanácsadói praxisig.
Témák: A Királyi Út filozófiája, a Tarot Nagy és Kis Arkánumai, asztrológiai szimbólumok, vetés és olvasás, tanácsadói gyakorlat.
Idıpontok: Mindig vasárnap, 2010.szeptembertıl.
Ár: Készpénzben helyszínen elsı nap: 115.000,-Ft
Ár Kedvezménnyel: 85.000,-Ft (Elızetes egyösszegő banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak).
Kezdés: 2010. szeptemberben elızetes beiratkozással.
Jelentkezési határidı: 2010. Szeptember 5. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı).
Szervezés és adminisztráció elızetesen interneten. Bejelentkezés: ->info@astrologia.hu

ASZTROLÓGIA ISKOLA
2010. tavasztól induló saját tempóban folytatható (eredménytıl függı) kétéves iskola vizsgalehetıséggel.
Asztrológia tanulás alapoktól praxis tanácsadói ismeretekig, levelezı módszerrel, az internet segítségével.
Témák: Klasszikus alapoktól pszichológiai ismeretekig, önismereti kezdetektıl a segítı terápiákig.
Részletesen: a http://astrologia.hu/levelezo_asztrologia.php oldalon.
Beiratkozás folyamatosan, érdeklıdési lehetıség az info@astrologia.hu címen vagy személyesen a nyílt napon, és telefonon: 20/439-1299.
A tanfolyami jelentkezés vállalást jelent, hogy mint Hallgató a tanfolyam tanulmányi követelményeinek eleget tesz, elfogadja az Iskola mint
Magánintézet Általános Oktatási Szolgáltatási Feltételeit, mint felnıttoktatási rendszert (IMÁSZF), a feltételeket megismerte, azokat teljesíti, a
tandíjat megfizeti. Az Iskola által visszaigazolt beiratkozás, bejelentkezés az IMÁSZF alapján felnıttoktatási szerzıdés, megfelelıen a
vonatkozó törvényi szabályozásoknak.

A tanfolyamok helyszíne: Cserepesház Zuglói Mővelıdési Ház, 1144 Budapest, Vezér utca 28/b.
(CSEREPESHÁZ Megközelítés - Tömegközlekedéssel: Az M2-es piros metró végállomásától, az Örs vezér tértıl az Ikeától, a 144-es busszal egy
megálló, majd gyalog. Autóval: az Örs vezér tértıl a Füredi úton kb. kettı perc autóút, jobbra esik egy keresztezıdésben a Vezér út sarkán a
Cserepesház. Parkolás díjtalan a társasházak elıtt.)
Foglalkozás Etikett: Tiszteljük a lélek békés csendjét. Idıben érkezünk, kezdés elıtt tíz perccel. Halkan közlekedünk.
Ételt és italt nem viszünk a terembe foglalkozás alatt. Nemdohányzó helyen vagyunk. A teremben kikapcsoljuk a mobiltelefonokat.

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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