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Kedves Barátom,
A zodiákus kerekének utolsó jegyében halad át március, a Halak hava. Misztikus, talányos,
sorsszerő lezárása ez az idı a tizenkét csillagjegynek, egy elmúlt asztrológiai esztendınek. Az
ASTROLOGIA Elektronikus Magazinban (ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai Judit), a
legkarmikusabb hónapra írok itt egy meditációs levelet.
Valaha mesélték nekem, hogy ilyentájt hozzák a szentek a tavaszt. Gondoltam én is, elég már a sötét
hidegbıl!, mikor leültem írni, kértem is kisfiamat, Benedeket: rajtunk a világ szeme, segítsen hozni a
napocskát és a meleget! S nem csak ígéret, akárki meglátja: tavasz lesz mihamar. Nem sok idınk van már a
visszahúzódásra: elküldöm most levelemben, mivel is töltsük az elkövetkezı napokat.

ANGYAL – mese: gyógymise
ASTROLOGIA E-Zine, a www.astrologia.hu elektronikus magazinja
Copyright: Imolai Judit Asztrológus

Hírlevél, 2010. Március
Az értelemmel legkiismerhetetlenebb és egyúttal leggyönyörőbb, legmővészibb hónapban járunk. A Halak
hava a tél lezárása és a tavasz hírnökeinek, az új reményeknek és a jövıbeli tervek megálmodója, angyalok és
segítık otthona. Változó sorsot és a víz elemet, a szükséges formálódást és az elrendeltetettséget foglalja
magában ez a nedves, téli, hővös idı: sodródunk és lebegünk, várunk, álmodozunk, talán jövıbeni meséket
írogatunk, a Jupiter és a Neptunusz, két áradó, túlcsorduló isteni erı hoz életünkbe mővészi képeket.
Jelképekkel teli, fantáziadús, kicsit talán erıtlen, elúszó hónap a március. Az Idı szimbólumaiból bıségesen
jutott a 2010. évi tél utolsó havára: hosszú tél, hideg idı, bıségesen hulló hópelyhek segítették a töprengı
visszavonulást. A zodiákus tizenkettedik állomása a karmából való továbblépés, a minden korábbi lezárása
és megszabadulás, a régi elengedésének jelképe. Sorsszerő gondolkoznivalóinknak inthetünk egy utolsó
viszlátot, ezután azonban bekövetkezik a tavaszi újjászületés, az élet ébredése, megnı a fényerı, szinte
kezünket a szemünk elé téve, mégis várva-várva köszöntjük az új idıt!
A sors, a víz és a fátyol
A tavaszi születés egy új világ létrejötte, mely esemény a természetnek egy gyönyörő tüneménye - és mégis
van dolga ebben az embernek is! A népi bölcsességek, versek, a mesék és az asztrológia mitikus világa
rejtjelezett nyelvet használ, amikor mindenkinek el akarja mesélni a sors nagyon fontos történéseit és
értelmét.
Régen volt, igaz volt, egy faluszéli madárpár elénekelte egymásnak gyermekkorunk kedves húsvételıtti
tavaszváró dalát…A „Tavaszi szél vizet áraszt” népi dallama mágikus kódokat ad kezünkbe ahhoz, ha
szeretnénk sorsunkban elırevivıen eljárni. A télen lehullott sok hó (mély visszavonulás, belsı átváltozás)
után a ’tavasz’ (újjászületés, új idı) hozza a ’szél’ hátán (megváltozás, formálódás) az áradó ’vizet’ (érzelmek,
lelki megnyílás). A „Minden madár társat választ” az ember örök világi igényének megfogalmazása – egyedül
nem lehet élni, szükség van érzelmi környezetre, melegségre, kapcsolatokra magunk körül, ennek
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legfontosabb megjelenése a párkapcsolat. „Zöld pántlika könnyő ruha” utal a szívcsakra színére és spirituális
dolgunk fontosságára: mint a Kis Herceg rókája – jól csak a szívével lát az ember!, s ami igazán lényeges, az a
szemnek láthatatlan. Az igazi kapcsolatok szívbeli kötelmek. Azonban „a fátyol nehéz gúnya” – aki nınek
született, tudhatja: kapcsolatban élni, a megértést keresni, holdi szerepben visszavonulva tükörképként,
nagyon nehéz karma. „Mert azt a szél hajtogatja”: ha érzelmi emberként lelkünk egyenes tartással, kemény és
feszes helyzetben köti magát a saját véleményéhez: eltörik az, ha nem változik hajlékonyan, folyamatosan,
ahogyan a helyzetek, az idı és a kapcsolat szava kéri. A ’fátyol’ jelképe sok más mesében is megjelenik:
legjobb holdi módszer a szándékok elleplezésére – ha nincs megismerhetıség, akkor a külsı ártalmak sem
bánthatják a lélek mély érzelmeit, a védelemben kellemesebb a közérzetet.
Világi nyelven mindez arra ösztönöz: a félig sem kész terveinket inkább jóideig magunkban érlelgessük,
mindig legyen hátországunk a visszavonulásra, töltsünk kellemes idıket elvonultságban is, lazítsunk
egyedüllétben, hogy azután ismét tovaúszhassunk az élet karmikus vizén. Érzelmi megpróbáltatásainkra
fátylat vonhat pihentetıen, jótékonyan a mővészi, neptunuszi zene, és kapcsolatainkat megóvandó, szép
jelképi árnyakat vonhatunk szavainkra – védelmet hoz a költıi rejtjel. Egy kódolt, titkokkal telt világot nyit
meg az asztrológia gondolatrendszere is: kiben mi lakik, s mit hoz a jövı – ahányszor ceremóniás rend szerint
újra ismételjük a hagyomány szerinti történeteket, a válaszokat nyújtja kezünkbe a régi bölcsesség, gyógyír a
léleknek és kultúra a szellemnek. Aki nem hiszi, járjon utána!, hiszen aki beszéli a nyelvet – boldog lesz, míg
meg nem hal… s daltól, tánctól hangos az udvar.

Egy utolsó lehetıség az elengedésre
A tavasz elkezdıdése elıtt még összesen húsvétig, a jelképi újjászületésig van módunk megválni mindentıl,
ami életünkben okafogyott, szükségtelen, értéktelen, elfásult, visszahúzó.
2010. március 1-tıl március 17-ig a Halak Merkur termékeny megérzésekkel támogathatta a jövı ötleteit, és
ezek a tudatalatti, álomban látott, megsejtett-megérzett képek most április 18-tól az április 1-ig Kosban
haladó Merkur segítségével felszínre törnek. Március második felében látjuk majd a növı Holddal együtt
növı-gazdagodó ötleteinket, az álmodozás és a fáradtság helyére a kezdeményezés lép. Szóban, gyors
csatornákon és kapcsolatokban világlik majd ki, mint a tavaszi napsütés: milyen életrevaló ötleteink vannak!
Új idık közelednek. Mivel 2010. január 19-tıl Halak jegyben jár a szeretet, jóérzések, szerencse bolygója, a
Jupiter – nagyobb támogatót nem is kívánhatnánk jövıbeni jósorsunknak – erre gondolok, és küldöm is a
karmajel-horoszkópot:
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És hová száll a Hópehely?
A szentimentális ragaszkodás, a jóélmények, a meghittség és a csend ideje volt a tél, amely belül azért mindig
szép, még ha ez ember főtött szobában nézegeti nosztalgiával a tavalyi képeket… Az új elkezdéséhez viszont
valahol mindig járul egy kis félelem. Hogy lesz? Tudom majd? Mit kell tennem? Sikerül nekem? Megannyi
kérdés, melyekre elıre csak terveink lehetnek – a léleknek borzongató, ismeretlen élmény. Egy fehér folt a
jövı egén.
Biztató, hogy a természetben minden parányi részecske tudván tudja: karmikus helye van a világban,
akármerre tereli az idı, a sors. Egyik nap a másik után, télre tavasz, majd a nyár – eltelik az élet. Sorrendben,
ahogy a csillagok írják, mindennek megvan a maga ideje, méghozzá mindennek szabott ideje van - ahogyan a
Prédikátor mondja: megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.
Ragyog az ég, mesél az idı: aki beszéli a nyelvet, tudja, mi jı…És aminek ideje elmúlt, nem keresi
ragaszkodva, fészkelıdve a helyét. Boldog a Hópehely, ha tudja, virág nyílik tavaszra, - vajon miért
kapaszkodnánk a sötétbe, ha fényes erı született helyette?

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

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 Tavasz - 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
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. Április 24-25. 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

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

5

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

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

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
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