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Kedves Barátom,
Májusi hagyományainknak megfelelıen, sok szeretettel küldök egy Meghívót!
A zodiákus nyárkezdı hónapjában megünnepeljük, hogy a telet szellemi gyarapodással töltöttük, és
elégedetten lezárunk egy évet. Május hava az édesanyák napjával kezdıdik, végül a gyermeknappal
zárul: közben tavaszból nyár lesz, a föld napja pedig ígéreteket illatozik, és már várjuk a
gyümölcsöket. Az ASTROLOGIA Elektronikus Magazinban (ASTROLOGIA E-Zine, copyright:
Imolai Judit), a nyári évszakfordító hónapra írok itt lelki dolgainkról egy ezoterikus horoszkóp
levelet.

İ, csak İ… Májusban a Nİ
ASTROLOGIA E-Zine, a www.astrologia.hu elektronikus magazinja
Copyright: Imolai Judit Asztrológus

Hírlevél, 2010. Május
Igen küzdelmes és várakozásokkal teli a 2010. esztendı nyárkezdı hónapja. Hosszú ideig tartózkodik az
Oroszlán jegyben az erı, a Mars bolygója – a transzencendentális bolygók felıl pedig még nagyobb energiafelhalmozódások nehezítik az idıt. Bár nem rendelkezünk egyéni erıkkel ahhoz, hogy megváltoztassuk a
nagy összefüggéseket – mégis áttekintjük, mi várható a világban.
A legfontosabb tudnivaló: az elkerülhetetlen egyéni karma bolygója, a Szaturnusz most próbára teszi egyéni
szervezettségünket és lelkierıink utolsó cseppjeit. A Szőz jegyben hátrálva haladva, az adminisztrációs
kötelezettségek és életmód területén vizsgáztat – miközben a reformok és haladás két áradó planétája, a
Jupiter és az Uránusz a Halak jegy utolsó fokain szembenállásban kérdez rá: biztosan nem kell változtatni
semmit? Természeti katasztrófák és társadalmi mozgolódások jelezhetik e három bolygó csatájának útját.
Egyéni életünkben azt tapasztalhatjuk: mintha semmi nem lenne még zsigereinkben a tavasz, majd a nyár
melegébıl, erıibıl. Viszont küzdenünk kell megkötöttségekkel, szemben állunk a korábbi megszokásokkal,
összeveti erıit a régi és az új. Legkevesebb, hogy megkérdıjelezıdik magunkban: jó helyen élünk-e, jó
kapcsolatban vagyunk-e, mit lehetne változtatni, fuldoklásig elegünk van a tehetetlenségbıl és a
kiszámíthatatlan bizonytalanságokból.
A változtatások idıit felhasználhatjuk arra, hogy áttekintsük, esetleg ösztönösen teszteljük: mit lehetne
gyökeresen megújítani életünkben. Karmikusan hosszú, régebben eltéphetetlennek vélt megkötöttségeinktıl
(beleértve személyeket és saját megszokásainkat) most május végén megválthatunk, továbbléphetünk.
Önmagunk környezetében leginkább szőkebb kapcsolatainkban, saját karmánkban életutunkon az irányokon,
és a családi szerepeinkben dolgozhatunk sorsunk jobbításán.
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Elsı állomás: A JANG
A Tavasz teremtı erıi jöttek, láttak, gyıztek – majd elköszönnek
A meleg idı elsı két hónapját a Kos és a Bika hónapjai jelentik a zodiákusban. Áprilisban a Mars ideje
brutálisan elüt a télben megszokott körvonaltalan energiáktól, a megpihenést felváltja a cselekvı teremtés.
Még az egyéni életben a nıi szerepszemélyiségben is, szükség van energikusságra, határozottságra,
cselekvıképességre, az egyéni érdekeket képviselı egészséges önösségre, élet-erıre. Ezt a kezdeti erıt bár
férfiasnak, maszkulin jang erınek soroljuk az asztrológiai kategóriák szerint – mégis ez az elsı állomása
minden évkezdésnek, sıt az emberi életben a megszületésnek is.
A küzdelem az életért része minden karmának: maga a karma szó is cselekvést jelent! A természetben a
feladat jelképét sok élénk szín, fıként a vörös és árnyalatai mutatják meg – nem tudni honnan, a téli-tavaszi
bágyadt szürkeségen átüt az intenzív, akár harsány színerı. Tudatalattink azt érzi: tenni kellene már valamit!
Jó megélési lehetısége ez idınek, ha igyekszünk a lassúságból felkelni, tornázni, intézkedni, egész évünkre
(életünkre?) terveket kezdeményezni.
2010. június 7-ig tart a Mars útja az uralkodást és Én-erıt jelképezı Oroszlán jegyben – eddig tart majd a
hatalmi törekvések legintenzívebb szakasza a világi jelenségekben is, és ekkor képviselhetjük önmagunkat
hatékonyan a társadalmi pozícióink javításáért. Amikor ezután majd a Szőz jegybe ér, a Mars a Merkur uralma
alatt inkább ész-érvő és megfontolt lesz, cselekvésünket, motivációinkat áthatja a tapasztalat alapú
meggondoltság, és intézkedni mindenben komótosan, adminisztratív jelleggel avagy kiszámítottan fogunk.
Érdemes tehát június elsı hetéig azon dolgoznunk, hogy önállóságunkat megalapozzuk a világi ügyeinkben és
kapcsolati viszonyainkban is. Családban és párkapcsolatban, az erıinket támogathatja ez a marsikus háttér a
csillagvilágból, legyen meg az erınk az elırejutáshoz. Ki is képviselné jobban érdekeinket, ha nem saját
magunk?!
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Második állomás: A JIN
Egyetlen rügyben - Nıi erı
Május hava a Bika ideje, egy Vénuszi, szépséges, jin illatfelhı – virágfürtök omlanak ki mindenhol. A földnek
ez a legkiszámíthatóbb jegye, a ragaszkodás, és az anyagi örömök képviselıje – meghozza az érezhetı
meleget, és a gyarapodás ígéreteit. A természetben ekkor bocsátkozhatunk jóslatokba: milyen termés várható
majd – 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.
Habár inkább a Vénuszi személyiségvonásai miatt tartják nınek a Nıt, a szerepek manapság furcsa
kavarodásban leledzenek. Hallottam – és el is borzadtam! -, hogy már az óvodai nevelésben is el kívánják
kezdeni a modernizálódó nevelık, hogy nemüket megnemnevezve, kisfiú-kislány ráutalások nélkül szólítják
majd a kicsiket. Mintha abból már nem lenne elég gond, hogy a vénuszi feladatokra nincs elég idı… Ahogyan
a réten a nárcisz álldogál, és várja a méhecskét, a régi rend szerint nınek is az elfogadó, passzív jin szerep
hozhat megelégedett szerep-azonosságot. A munka világából érkezı hatalmas stressz, követelmények, nem
kevésbé a társadalmi szokások azt kényszerítik a nıre: cselekvı, értékes, önellátó legyen. Ha megkérdezünk
egy nıt, biztosan úgy felel: igen-igen!, nagyon szeretne ajándékba virágot vagy parfümöt kapni. Mégis hogy
cselekszik?! Látva a jang világból érkezı reklámokat, Ikrek Vénusz segíti és szalad, vásárol valamit amitıl
„piacképes” és vonzó lesz…Könnyőnek találtatik majd, és nem tartós a vonzásának eredménye.
Megoldásokat kínál a régi tapasztalati világ. Jelezheti a szükségszerőséget egy idıszakos megtorpanás,
visszavonulás. Ha rendbe kell tennünk valamit boldogságunkban vagy javainkban, gyarapodásunkban –
töprengı elgondolkozás után, a hagyományos szerepek követésétıl várhatjuk a jobbulást.
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Harmadik állomás: Az Egyedüllét
A Nı egyedül… Egyedül İ, a Nİ!
Az egyedüllét szükségszerő, hirdeti minden filozófiai irányvonal. De bizony, nem mindig boldog állapot…
2010. május utolsó hetében a Szőz jegybe visszahátrált Szaturnusz megáll, majd igen lassan visszatér a
Mérleg jegybe. Ez a hatás a lélekre nézve kedvezıtlen, hiszen egy eltanácstalanodást, egyedüllét-érzést,
magányt, nyomasztottságot hozhat. Azon kívül, hogy rutinosan kell végezni az erıgyőjtı szertartásokat,
például rendszeresen vissza kell vonulni meditálni, testgyakorlásra, az életben gyakran történik ilyen
szakaszban elengedés, az akadályok megoldódása, elválás, megszabadulás, döntések születhetnek a további
irányok elkezdésére. 2010. május 31-tıl július 21-ig leghelyesebb, ha életmódunkat és rendszerességünket
áttekintjük, foglalkozzunk karmánkkal. Önellenırzéssel, rendcsinálással segíthetjük a sors erıit: amire nincsen
szükség, attól váljunk meg, feladatainkban elıször a kötelezı témákat oldjuk meg.
Május utolsó hetében van arra lehetıségünk, hogy egy hatékony visszavonulást szervezzünk: mi a legnagyobb
panaszunk, bánatunk, mitıl érezzük magunkat egyedül vagy erıtlennek. Ha a Szaturnusz jó tanításai szerint
elébe megyünk a megoldandó feladatainknak, a tökéletesség reményével válhatunk jobbá a jövıre nézve.
2010. június elsı hetétıl, ha nincs rendeznivalónk a múltból, elıre léphetünk nagy témákban is, például
hozhatunk döntéseket ingatlan, munka-karrier, vagy kapcsolati ügyeinkben.
Az egyedüllét az emberi személyiség fejlıdésének szempontjából szükségszerő, kellı állapot, legyen a
kérdéses ember gyermek, férfi vagy nı. Amikor visszavonulunk, és nem kapcsolatban mozgunk, hanem
idıszakosan egyedül tevékenykedünk, akkor találunk vissza jellemünk, sorsunk, személyiségünk saját
kontúrjaihoz – addig, kapcsolatainkban, csak ösztönösen tükörkép módon reagálunk a külvilág képeire. A
megpihenést és a kellemes regenerálódást hozhatja, ha minden nap van lehetıségünk saját életterületben,
visszahúzódva frissülni, majd visszatérni szeretteinkhez és kötelességeinkhez. Amennyiben tartósan járunk
öntudatlan ritmusban, megújulás nélkül, esetleg rossz irányban – természet, a karma kényszerő egyedülléttel
jutalmazza. Ha valaki nem tudja, mi az én-képének a határozott körvonala, nem tud harmonikusan illeszkedni
belsı lényéhez és a világhoz – kaphat tanulságul betegséget, bezárt állapotot, társtalanságot, gondterhes
kapcsolatokat, elégtelen egzisztenciát…
Sok archetipikus mese idézi fel a lélek mély tisztulásának útját és módszereit – most egy rövid gyerekdal
segítségével érezzük át: mi érheti lelkünket és hogyan kapunk segítséget.

„Erdı szélén házikó, /Ablakában nagyanyó,/ Hát egy nyuszi ott robog,/Az ajtaján bekopog./
Kérlek, segíts énrajtam,/ A vadász a nyomomban!/ Gyere, nyuszi, sose félj,/ Megleszünk mi
kettecskén.”
A mesevilágban az ’erdı’ (más népek történeteinél a ’tenger’) a JIN világ, a tudatalatti birodalma. A múlt
tapasztalatai és az érzelmek, a holdi világ csakúgy aránylik a tudathoz méretét tekintve, mint az ’erdı’-höz
’házikó’. Egyébként ugyanezt az arányt képviseli földünkön a vizek-tengerek mértéke a szárazföldhöz képest,
vagy az egészséges fiatal emberi szervezet víz-anyag aránya a testben. A ’nagyanyó’ egy hagyományos
bölcsességet képviselı segítıt formáz, ez lehet a világban tanítás, a régi gyakorlatok elfogadása, jó értelemben
a nevelés. A ’nyuszi’ (más mesékben a ’cica’, vagy egy ’gyermek’) a holdi énünk, a biztonságra törekvı lelki
gyermek személyiségrészünk – legjobb neki a biztonság, az állandóság, a kiszámítható környezet és
gondoskodás. Ha tudunk kérni – itt: az ajtón bekopogni – az a képességet jelenti, hogy a tudatunk és a
tudatalattink igényei között egy egészséges átjárhatóság mőködik – van remény a szükségletek, a sors jeleinek
felismerésére és a helyes cselekvésre. Sok ’vadász’ van mai környezetünkben is az életünkben: JANG,
fenyegetı erı a családban a félelmetes férfi szereplı, a külvilágban az idegenek, a munka területén a
teljesítmények. Ebbıl a környezetbıl, idınként ki kell (jó Szaturnuszi állapotba) szakadni, hogy a lélek
megpihenjen, megnyugodjon – teljesül a belsı vágya, ha valahová betér, és a Lélek ketten („2” a Hold száma)
a megértés és elfogadás tükrében töltekezik.
Vajon van olyan hely, emberi környezet az életünkben, ahol nem kell szükségesnek, hasznosnak, okosnak,
értékesnek lennünk? Van lelki otthonunk? A lélek kérdéseiben nem elsısorban az ingatlanjavakra értjük e
helyet – hanem, ahol azt tehetünk, ami mesterkéltség és irányítás, szerepjáték nélkül ösztönösen jólesik. A
lelki otthon az a hely, ahol gondolkozás nélkül és jólesıen önmagunk lehetünk, elfogadjuk magunkat és szők
környezetünktıl is ezt a támogató elfogadást kapjuk. Lehet pihenınk, mániánk, hobbink, ami önmagunk,
csakúgy. Bármikor „kivonhatjuk magunkat a forgalomból”, hogyha úgy érezzük, töltıdésre, megállásra,
elgondolkozásra van szükségünk. Ennek hiányában a nehéz felelısségek és a külvilágból érkezı nyomás
rátelepedhet a lélekre, és akár az egyedüllét orvosi depressziós szintjei (a rosszul megélt Szaturnusz)
fenyegethetnek. Visszavonulás céljára megteszi bármilyen környezet, ahol békénk van. Kicsit hatékonyabb az
ezoterikus körök szervezett és szakértelemmel hátteret jelentı segítsége: intenzív karmamunkát végezhetünk
sorselemzéssel - de az önálló visszavonulást semmi nem pótolja.
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Negyedik állomás: A Keresés
Van megoldás, és kiút!
Amikor azt érezzük, hogy vége, vége mindennek…, akkor szokott bekövetkezni egy furcsán könnyő
lelkiállapot: a megelégelés, az útrakelés, és az új keresése. Amikor nincs többé értelme a múltban tartózkodni,
szakítunk a régi szokásokkal, és elmegyünk. Amikor új ötletek fénye hasít a szemünkbe, azt mondjuk:
megpróbáljuk!
2010. május 28-ától nagy horderejő változások robbannak életünkbe. Az Uránusz, a reformok, a társadalmi
demokrácia, az egyéni kreativitás, a kapcsolati eredetiség, a technika és a kommunikáció bolygója a Halak
jegyet elhagyva a Kos jegybe lép. Ugyan még senki nem rendelkezik emberi-asztrológusi tapasztalattal ebban
a témában, hogy ez a hatás mit hoz ténylegesen – arra számítunk, hogy az egész világ hatalmi berendezkedése
megváltozhat, ebben közrejátszhatnak nagy természeti katasztrófák is. Magánéletünkben azt tapasztaljuk,
hogy „elmehetnékünk” van, szeretnénk változtatni, sorsunkon valami extrém módon fordítani.
Mivel az Uránusz tartalma önmagában a kiszámíthatatlan, ezért a változásokat kereshetjük akaratlagosan is az
eredeti, az ismeretlen, a teljesen új tapasztalatok tartományában. Sorselemzéssel arra lehet tanulmányt
készíteni, hogy a változtatás érzése reális alapokon nyugszik-e, és ha szükséges együttmőködni a sorssal, akkor
milyen életterület szorul haladék nélküli reformra. Felismeréseinket gyorsíthatjuk azzal, ha új tapasztalatoknak
tesszük ki magunkat, például utazunk, más kultúrájú emberekkel ismerkedünk és eszmét cserélünk, vagy
helyünkön maradunk ám fénysebességgel tanulunk – például asztrológiát.
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Ötödik állomás: A Tanulás
Volna még több kérdés is? – M E G H Í V Ó NYÍLT NAPRA: 2010. Május 30.
2010. május 30-án vasárnap 10-18h, ezoterikus nyílt napot, ingyenes tanulási és tájékozódási alkalmat
szervezünk az asztrológiai értelmő TUDÁS által nyújtott lehetıségek megismerésére.
Fı témánk a bennünk élı Lelki Gyermek, az ısi bölcsességő Nı, a HOLD.
Az eseményen olyan elıadásokat lehet hallgatni, amelyek bemutatják a nıi sors szerepeit, idıszakait, az
átváltozások tapasztalati - tanuló útjait, hogyan szerez fejlıdésében elırejutási lépcsıfokokat az ember.
Magzati kor, megszületés, serdülıkor, virágzó lányság, párválasztás, családalapítás, gyermekszülés, karrier,
otthonfenntartás, változások, nıi mővészetek, idısödés, elköszönés… mind a nıi élet része: különbözı
hozzáállást és tudást igénylı szerepek. Ám, bizonyos mértékben akár nagy létszámú családban is élhet egy nı,
sok érzelmi helyzetben mégis egymaga áll a felelısségek súlya alatt. Ezért a nyílt napon témáinkban
különösen összpontosítunk arra, hogy az intuíció, a megérzések, a tudatalatti titokzatos világa hogyan
ismerhetı meg abból a célból, hogy tudatunk segítségére lehessen, amikor a nıi szerepeinkben ez szükséges.
Hangsúlyos nézıpontunk ezen a napon (hiszen a Hold a Bak jegyben jár), hogy a nıiség során megtapasztalt
felelısségteljes, idınként nehéz, lelki egyedülléttel járó helyzeteket körbejárjuk és az ezoterikus módszereket
meghívjuk, hogyan állíthatjuk magunk mellé az ısi nıi tapasztalatokat.
Elıadás Témák, délelıtt:
HOLD-Asztrológia
İsi kalendáriumok és a mindennapi asztrológia használata, ritmusok.
Az ember életében a legrégebbi tudományos és mővészeti rendszer a holdnaptár, amelyet több ezer éve
használunk életünk mindennapjaiban. Vajon ismerjük-e minden titkát? A legfontosabb rejtélye: használni,
gyakorolni kell. Boszorkányosan jól mőködik! A Nİ sorsa születéstıl halálig.
Elıadó: Imolai Judit
KARMA-Asztrológia, és a Jin-Jang Egyensúly:
Tudományos elméletek a nıi karma természetérıl és a tanító jelek felismerése.
Már megszületésünk elıtt eldılt sorsunkban, milyen szerepet, tanulnivalókat örököltünk az elrendeltetett
sorsban. Vajon hogyan lehet megtanulni az élet nyelvét, mi a karmánk? Mit cselekedhetünk nıként, nıiesen,
ha szeretnénk a Szabad Akaratunkkal bánni?
A nıi karrierépítés, személyiségünk Jang fele – Bátai Gabriella elıadása
Egyedüllét, önálló feladatok lelki feldolgozása – Zámbóné Földing Kata elıadása
Gyógyulás és tanulás – Molnár Klára elıadása
A JIN jelképrendszere, Bővös-Bájos MÁGIA:
Képek, színek, hangok, zene, mozgás, tánc, beszéd, helyzetjátékok.
Sokszor könyvek alapján képzeljük el a tanulást, pedig a tudatunktól (jó esetben 20%...) nagyobb befolyással
bír döntéseinkre, életünkre, a tudatalattink titokzatos világa (akár 80% mértékben). Izgalmas mővészi nyelv
tár elénk egy igazi színházi elıadást! Az érzékelés világa mindenki elıtt tárva-nyitva áll. Igazi körforgás az élet,
mint egy varázslatos körtánc. Az átváltozások természete és az alkímiai „tudás+erı” elv alkalmazása
nıként. Ha tájékozódtunk helyzetünkrıl, milyen lelkiállapotban vagyunk, megfogalmazzuk, mit szeretnénk
magunknak az élettıl – nem marad más hátra, cselekedni kell. Jól vigyázzunk: a mágia „mőködik”...
Nyújtózzunk, és boldogságra fel! Biztos receptek.
Interaktív gyakorlatok, foglalkozásvezetı: Imolai Judit
Foglalkozás Témák, délután:
Díjtalan kérdezési, konzultációs lehetıség horoszkópelemzés, kártyavetés, rövid beszélgetés formájában,
ezoterikus játékok.
Tanácsadók, segítık:
Bátai Gabriella, Dr. Hegedős Andrea, Imolai Judit, Molnár Klára, Nováczki Éva, Révészné Bányai Ágnes,
Heiterné Dr. Schmidt Györgyi, Zámbóné Földing Kata.
Kedves Barátom, a lelki boldogság lehet egyszerő vagy nehéz – ahogyan képesek vagyunk rá. A cselekvés
teremtı hatalma segítségével kínálok változtatási lehetıséget. Próbáljuk meg a jövıt befolyásolni, úgy, hogy a
pillanatot megragadjuk, és változtatunk.
Tegyünk közösen a szebb lelki életért, találkozzunk 2010. május 30-án, a Nyílt Napon!
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Kedves Barátom,
Remélem, hogy a most küldött asztrológiai gondolatok segítenek a tavaszi új karma-kör megkezdésében,
Boldog, vidám tavaszvárást, kellemes pihenés után sikereket 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

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.

Nyílt Nap - Díjtalan program, találkozási és tanulási lehetıség
ASTROLOGIA Nyílt Nap: „Nı egyedül… - Egyedül, İ, a Nİ!”
Számos élethelyzetben találja magát a Nı súlyos felelısségek terhe alatt. Ám az élettapasztalatok és a tanulás különleges
képességeket is felszínre hoznak! Nyílt napunkon kiderül, hogy sokszor bizony egyedül İ, a NÖ!, képes a lelki feladatok
megoldására. Hogyan lehet ezekre felkészülni? Kiderül a Nyílt Napon. Elıadások és szakértıi konzultáció, díjtalan, ingyenes
programok egész nap.
Téma: A Nıi Sorsok titkai. A ezoterikus tanulás lehetıségei sorsunk megváltoztatására
Idı: 2010. Május 30. vasárnap 10-18h, Hold a Bakban.
Ár: A délelıtti elıadásokra a belépés díjtalan. Személye hozzájárulás: el kell jönni…
Szakértıi tanácsadások délután: Nıi témák és szerepek kérdéseiben: díjtalan. A Szakértıknek érkezési sorrendben lehet kérdéseket feltenni
személyesen, idıpont elıjegyzést nem áll módunkban felvenni. Az elıadásokra a belépés ingyenes, ülıhelyet a bejelentkezetteknek tudunk
biztosítani. Bejelentkezés: ->info@astrologia.hu Telefon: 20/439-1299 alapdíjas mobilszám.
Helyszín: Cserepesház Zuglói Mővelıdési Ház, 1144 Budapest, Vezér utca 28/b.

ÖNISMERETI mővészeti tanfolyamok, csoportfoglalkozások
KARMA-Asztrológia Tanfolyam
Önismereti karmafeldolgozó tanfolyam, kétnapos személyiségfejlesztı csoportfoglalkozás személyes példák alapján. Elızetes asztrológiai
tanulmányok nem feltétel.
Témák:
-Jelképek és nyelvezet, a születés, a lélek és a reinkarnáció titkai, az örök létezés célja.
-Örökségek (eleve elrendeltetettség) és Szabad Akarat (fejlıdési lehetıségek) a horoszkóp alapján.
-Küldetés és feladat, reinkarnációk és lelki fejlıdés.
-A terhek megoldása és a tehetségek felismerése.
Idı: 2010. Június 12-13. 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. Április 5. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı). Bejelentkezés: ->info@astrologia.hu
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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: 2009. Július 3. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı). Bejelentkezés: ->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

Nyári Tábor
NYÁRI TÁBOR: Egy hét kikapcsolódás és selfness programok természetközelben.
A Humán Titkok Tábora (táborvezetı: Imolai Judit) hagyományai alapján idén is megrendezzük szokásos nyári kikapcsolódásunkat.
Egyhetes pihentetı nyári tábor lelki családunk társaságában, nemcsak asztrológiával foglalkozóknak: éves testi-lelki regenerálódás és szellemi
töltıdés.
Egyszerő erdei környezet, friss levegı, egyszerő ételek, elvonulási lehetıség vagy lehetséges szabadidıs programok: ezoterikus mővészeti
hobbifoglalkozások úgy mint közös mozgás, kirándulás, személyes példák alapján csillagos beszélgetések, kártyázás, kreatív tánc,
manadalaszínezés, zene. Párokat és családot szívesen látunk, az egyedül érkezık pedig hasonló gondolkozású baráti társaságra találnak.
Idı: 2010. Augusztus 16-22. hétfıtıl vasárnapig, egy hét (hat éjjel és hét nap).
Ár: Elızetesen jelentkezéskor befizetendı: 64.000,-Ft. /Erdei szállás, egyszerő ételek és közös programok, utazás egyénileg./
Jelentkezési határidı: 2010. Május 30. illetve a férıhelyek erejéig. 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

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

ASTROLOGIA Levél, Elektronikus Magazin - Hírlevél
Copyright: Imolai Judit Május/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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