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Hírlevél, 2010. November
Kedves Barátom,
Amikor téli idıszámítás szerint átállítottuk az órát, már visszavonhatatlanul az ıszi idıket, sötétebb
napokat éljük. Az átállás, az átváltozás, átalakulás természetérıl mesélek novemberi hírlevelemben,
az ASTROLOGIA Elektronikus Magazinban (ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai Judit). A
formálódás szükségszerőségérıl, és a tennivalókhoz tartozó receptekrıl, tanulási lehetıségekrıl
írok.
A Mérleg jegy után, a Skorpió az ısz második arca. Megrázó tapasztalatokat hozott az ısz a természetben
és a társadalomban is – hogyan vonhatná ki magát ezalól az ember? Most tekintetbe vesszük, milyen
feladatokat hoz az átváltozás hava egyéni sorsunkba. Ha megismertük a nagy átalakító erık sötét oldalát, a
Skorpió havában törekedjünk a mágia önnön sorsunkat jobbító gyakorlására is! Idézek elızı, ıszi
hírlevelembıl:
„Sokkal nagyobb, társadalmi szinten is érezhetı hatást várunk a Plutó hatásától, amely az erı, a hatalom, a pénz, a
nagyhorderejő változások jelképeként 2010. szeptember 15-tıl felforgathatja a korábban megszokott környezetünk rendjét. A
szenvedély és a sikervágy, az uralmi törekvések, a féktelen anyagi birtoklási törekvések hatják át az emberek ösztöneit. Valódi
változtatásokra segíthetik az embert és a társadalmat is a Halakban 2010. szeptember 18-án együtt álló Jupiter és Uránusz:
készek vagyunk-e a változtatásra? Megálmodni és megugrani – nem tőnik most lehetetlennek egy meredek újítás sem!/.../
Azonban a 2010. ıszi idıhatásokban nagy szerepet kap az álcázott kísértésekrıl elhíresült Plutó: a Nap-Plutó negyedfény
arra hív, hogy minden erıvel igyekezzünk pozíciókat szerezni – hogy milyen áron?, arra viszont lehet, hogy csak utólag jövünk
rá. „Rossz üzletekbe” keveredhetünk nemcsak munkában, hanem hosszútávú elkötelezettségekben, emberi alkuk, párkapcsolat
terén is. Ha mindent uralni akarunk, és nem tekintjük tisztelnivalónak, mi a saját rendeltetésünk és mi felett nincs ellenırzési
jogunk – akkor kaphatunk elég leckét a nehezen visszafordítható karmából. Természeti katasztrófáktól kezdve

gyógyíthatatlan betegségekig terjed Hádész fegyvertára, és a nyomasztott légkör, reménytelen
hangulatállapot, kilátástalan megszabadulás „jövıképe” jelzi a láthatatlan alvilági úr útját.”
Az ıszi csillagképünk negyedik horoszkópházában lévı Plutó képében, Magyarországon a valóságban
megjelent a vörös iszap. A figyelmeztetı esemény mágikus voltára is érdemes felfigyelni: a termelı
nagyvállalat nevében hordozta a végzetet: a „mal” = a rossz, a baljós, a negatív, a pusztító. Országunkban
olyan intenzíven folynak nagy a társadalmi átalakulásokat kísérı feszültségek, hogy még Parlamentünkben is
elhangzott szó szerint a „sitt” jelzı – és amikor az idı eljött, eseményeket kiváltó hatása lett az analógiásan
azonos értelmet hordozó jelképek találkozásának.
Ha viszont láttuk, hogy az ember a bajt bevonzhatja, miért ne törekedhetne a jóra is? A hozzánk látogató
Dalai Láma is azt tanácsolta: siránkozás helyett szívünk legyen derős, és dolgozzunk többet… Fogadjuk meg.
A mágia szó jelentése: energia és intelligencia együttes alkalmazásával tetszıleges változásokat érhetünk el!
Akár az asztrológiai elemtan egyszerő megismerésével megérezhetjük, mi a különbség a cselekvés és a
pihenés, a logika és az érzelem között. Változni kell. Mindennek természetesen a mővészi megtapasztalására
is van lehetıség – s kezünkben tarthatjuk az alkímia titkait, munkánk eredményeképpen pedig a jó szándék
gyümölcseit:
Programajánlat: „Szférák Harmóniája – Mindentudó csillagok” Elıadás és közös drámajáték.
Idı: 2010. november 4. csütörtök este, 18h.
Téma: „Ki jár varázslóiskolába?” Alkímia az asztrológiában. Tőz, Föld, Levegı, Víz: elemek.
Ár: Díjtalan foglalkozás. Vannak még szabad helyek, lehet csatlakozni!
Hely: Kassák Klub, XIV. Budapest (Zugló), Uzsoki u. 57.
Bıvebben: a Hírlevéltárban – http://www.astrologia.hu/hirleveltar.php
Telefon érdeklıdési lehetıség: 20/9462-293. (Munkaidıben hívható, alapdíjas telefonszám.)
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November, a Skorpió hava
Talán a „legkarmikusabb” szót is kiérdemli a Skorpió havának ideje. Misztikus, rejtélyes, kiismerhetetlen és
titkokat érlelı jelképek töltik meg a hallgatag ösztönvilág e képviselıjét. A visszahúzódás és a passzív kivárás
senkit ne tévesszen meg! Víz jegyként is energikus, mind az idı jellege, mind az emberi képviselıi - hiszen ura
a Mars és itt lakik a regenerációt, transzformációkat vezérlı Plutó is. Sokszor hasonlítják jelképeit emberi
karakterben egy jég-maszkhoz, mely alatt láva fortyog, de az ingoványos lápon elrejtett aknamezın sétáló
bekötött szemő ember képe is eszünkbe juthat, ha naivitásunkban Skorpió érdekeltségő emberrel kezdünk…
Október 23-tól november 22-ig a Skorpió havában annak a feladatnak jön el az ideje, hogy a természet
elváljon az élet fejlıdéseinek növekedı ciklusától, és pihenıbe forduljon minden, tisztuljon meg az aratás
utáni határ és csakúgy az emberi lélek is. Igen nagy tragédiát hozhat, ha nincsen elég regenerálódási
lehetısége a természet erıinek, vagy a fizikai testünknek. Ha túlfeszült a termelés, ha eluralkodik a
munkavégzés hozta stressz – a kiuzsorázott tartalékok drámai katasztrófával jelzik a vég közeledtét – melyet
végre észre kell majd venni, ha akkora a baj.
Karmikus feladatunk ezidıtájt, hogy megtaláljuk az egyensúlyt az elrendeltetett karma és a szabad akarati
lehetıségek között, legyen képes lelkünk a szeretet élményére az elengednivaló feladatokban is, keressük a
fejlıdési lehetıséget folyamatosan az életünkben, és igyekezzünk az igazi értékeket meglátni másokban is,
saját lelkünkben is. Örök életet, halhatatlanságot a gyermekben, és a másoknak átadott segítségben, tudásban
remélhetünk. A nem-anyagi, hanem spirituális célok vezetnek tovább a lelkünk aranyának megtalálása felé.
Alkotni, teremteni kell.

2010. ıszén, a napforduló horoszkópjában (kvartálban) a legfontosabb negyedéves tudnivaló a karmikus és
kapcsolati döntések, és az anyagi világ ésszerősítése, veszteségek kezelése volt. A Skorpió havának
horoszkópjában folytatódnak ezek az alapjelentések, az ország kormányzását értelmiségi együttmőködık
segítik, és anyagi veszteségek, elmaradó illúziók nehezítik az emberek mindennapjait. Különösen annak a
társadalmi rétegnek inog meg a biztonságtudata, akik az úgynevezett alkalmazotti lét, az anyagilag
megtervezett, kiszámolt egzisztencia biztonságában hittek. Teljes gazdaságirend változás látszik elıre,
melynek forradalmi folyamatában az egyéni lélek a saját nyugalmát egyenlıre nem leli. Körülbelül 2011.
tavasza után látszódik majd annak a munkának a hatása, hogy az átírt törvények és újratervezett gazdaság
mőködése végülis milyen reális eredményt hoz.
Lelkileg a saját életcélt, a „Grál”-t keresı ember bolyongása mutatkozik meg a csillagképben, akinek
legnagyobb segítsége a belsı lelki ereje és a változásra is erıs tiszta szíve. A legokkultabb hónapban,
amikor a sötétbıl a fényre szeretnénk jutni, a mágikus beavatkozás rítusának, és a belsı metamorfózis végsı
céljának hangulatát megfestendı, írtam a következı varázsverset.
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ABRAKADABRA
Sámán nő
varázsigéje
Jég verte vidéken gyémánt -trónusszéken
Abrakadabra , hívlak, jöjj, Karma.
Elmúlnak lábnyomok, múlt nyári virágok,
Abrakadabra, eső - fagy hordja.
Volt egyszer egy erdő, sejtelmes-kísértő,
Abrakadabra, vágyaknak kútja.
Mély barlangban vagyok, - itt parázslón írok -,
Abrakadabra: csábít az alma.
Felteszem üstömet, s botot, kardot, kincset,
Abrakadabra, Egyetlen lapra!
Sötétséges szurok: ráolvasok, s ragyog!
Abrakadabra, vadszeder inda.
Varázsolok nektek fényt, jóhírt, szerelmet,
Abrakadabra, kívánj, háromra!
Szíved reszket, lángol, tiéd lesz, mit vágyol,
Abrakadabra, Titkok hatalma.
Gránátalma bortól főnixen szállsz tova,
Abrakadabra, hidd el: ez Csoda.
Jöjj ki a Napra, Lelked Aranya,
Abrakadabra, enyhülj már, Karma…

Igen tanulságos megvizsgálni, mi a saját elrendeltetett sorsunk, és mit lehet oldani, megváltoztatni. Egy kiadós
olvasmány-listát, válogatott idézeteket és irodalomjegyzéket helyeztem ez az alábbi oldalon:
http://astrologia.hu/karma_asztrologia.php
Programajánlat: „KARMA Tanfolyam” Küldetés és feladat.
Elıadás és asztrológiai alapú elemzés saját példákon, sorselemzés és karmaoldó gyakorlatok.
Idı: 2010. november 13-14. szombat-vasárnap, 10-18h.
Téma: Elrendeltetettség és szabad akarat, öröklött karma és oldási lehetıségek a sorsban.
Ár: 24.000,-Ft Már nincs szabad hely. Következı csoportba lehet elıjelentkezést küldeni!
Bıvebben: program a Hírlevéltárban – http://www.astrologia.hu/hirleveltar.php
Telefon érdeklıdési lehetıség: 20/9462-293. (Munkaidıben hívható, alapdíjas telefonszám.)
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Kapcsolat-Klinika
A Skorpió egész havára jellemzı telihold-horoszkópban megismétlıdik az ıszi negyedéves horoszkóp
értelme. A Skorpió jegybe lépı Nap a Bika Holddal szemben áll, a Skorpió Vénusz érzékeny kapcsolati
viszonyokat, feszültséget hoz. A karmikusan együtt, jó irányba haladó emberek ezt ösztönzı lendületként
érezhetik meg, azonban a gondokkal terhelt együttlétekben probléma, konfliktus keletkezhet az
érintkezésben. A férfi-nı kérdésekben érzıdik majd leginkább a téma aktualitása, társas kapcsolatokban
pedig az anyagi vágyak, önös célok lesznek erıteljesek. 2010. november 7-tıl a retrográd Vénusz visszatér a
Mérleg jegybe, majd a válság-érzet fokozódik november 19-ig. Befejezetlen ügyeinket érdemes ezalatt jól
kielemezni a tisztázás céljával, azonban érzelmi viszontagságaink, esetleg anyagi nehézségeink is, egészen
január 7-ig erısen tartják magukat.
Programajánlat:
Nagymegyeri Ezoterikus Fesztivál, Szlovákia. Idı: 2010. november 7. vasárnap, 9-20h.
Téma: KAPCSOLATOK. Imolai Judit „Kapcsolat-Klinika elıadása: 9:30-11h
„Válságok és lelki hangulatok, mélységek és szárnyalások ingadozása, elengedés és újrakezdés színezi
kapcsolati életünket. Földi létünkben legtöbb kapcsolatunk az „eleve elrendeltetett karma” alapján
meghatározott, tehát hozott, örökölt, elfogadnivaló téma. Mégis, még a predesztinált sorsban is gyógyító
hatást eredményez az okkult tükörképek (horoszkóp, kártyák) segítségével folytatott önismereti tanulás.
Megismerhetjük saját képességeinket, így elfogadhatjuk a feladatunk, és jobban élhetünk saját
tulajdonságainkkal. Ha még a válságok megoldása után tovább is dolgozunk magunkon: varázslatokat is
megélhetünk! Karmánkban eljuthatunk a Szabad Akarat működtetésének világába – művészien szép
elképzelések alapján megalkothatjuk a vágyaink szerinti jövőt. Elszánt szorgalmunkban a mágia eszközei
biztos reményeket ígérnek! Azonnal működő receptek jelentik a garanciát.”
Ár: Belépı: 1.500,-Ft Személyes konzultáció: 3.000,-Ft
Hely: Nagymegyer (SK) További információk: http://www.holisztika.sk/programok.htm
Telefon érdeklıdési lehetıség: 20/9462-293. (Munkaidıben hívható, alapdíjas telefonszám.)
Ha szeretnénk elválni egy-két idejétmúlt tulajdonságunktól, dolgunktól vagy személytıl, erre a 2010.
november 6. napon Skorpió Újholdkor, szombaton tehetünk végsı pecsétet. A nap jellege miatt bizonyára
kell majd lelki fájdalmakkal, sajgással is számolni – de ezt a hétvégét feláldozhatjuk a sokkal szebb jövıkép
érdekében. Hiszen végül kellemes kapcsolatok is várhatnak ránk! A Skorpió Újhold e hétvégéjén
természetesen alkalmazhatunk mágikus szertartásokat is szándékunk megerısítéséhez. A Hold a
Neptunusszal negyedfényben áll, emiatt érzelmeinket nem biztos, hogy tisztán meg tudjuk fogalmazni – ha
kell, hívjuk segítségül önismereti eszközeinket vagy menjünk objektíven segítı csoportfoglalkozásra.
Programajánlat: „Kapcsolat-Klinika Tanfolyam” Önértékelés javítás és kapcsolatok rendbetétele. Gyorsszerviz. Személyes példán alapuló intenzív munka, magatartás és viselkedés változtatása, kommunikációs
stílusgyakorlatok.
Idı: 2010-2011. telén, egyeztetett idıpontokban, egy nap10-18h.
Ár: 7.000,-Ft Már lehet elıjelentkezni!
Bıvebben: program a Hírlevéltárban – http://www.astrologia.hu/hirleveltar.php
Telefon érdeklıdési lehetıség: 20/9462-293. (Munkaidıben hívható, alapdíjas telefonszám
A hit arcai, és stratégiai harcai
İszi horoszkópunkban a Skorpió jegy uralkodó bolygójának, a Marsnak a Nyilas helyzete hoz olyan erıt,
hogy legfontosabb témául a hit, a személyes vélemények, vélelmek (és talán dogmák) fogalmait jelölhetjük
meg. 2010. október 29-tıl a Mars a Nyilas jegyben egy intenzív energiát ad a saját nézıpontok kifejtéséhez,
melyben sajnos nem minden esetben támogatja annak tulajdonosát a reális logika. A nagy erık annyira
mőködnek, hogy egyfajta „küldetéstudat” végbeviteléhez is vezeti az embereket: mások toborzása és
„megtérítése” vezeti a mozgalmi szándékokat.
2010. november 9-tıl december 2-ig a Nyilas jegyben halad majd az intelligenciát jelentı Merkur is, ennek
összeadódásából komoly lendületet kap a véleményeket összefoglaló emberi kommunikáció. Jó esetben tiszta
spiritualitást képvisel az az ember, akinek karizmatikus volta miatt lehetetlen ellenállni…Viszont vannak olyan
esetek is, amelyekben a meggyızıdés nem enged az ész elveinek, mert egyszerően nem hajlandó a tárgyalásos
párbeszédre és a meggyızıdésen-meggyızésen alapuló kapcsolatiságra. Ilyen esetekben legjobb döntés a
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konfliktus erısítése helyett a visszavonulás, okos enged alapon. Végülis mindig a pásztornak hiányzik jobban
a nyáj, mint a nyájnak a pásztor.
A mővelt ember elvonul és tanul, ha nincs méltó megélési lehetısége egy helyzetre. Mint mindig, megélhetjük
magasabb szinten is a fent leírt a csillaghatásokat – az okkult jósmővészetek kínálják a lehetıséget a „látásra”.
Programajánlat: „Pythia” haladó továbbképzı jósmővészeti praxiskurzus. Önismeret, látás és jósmővészeti
alapú tájékozódás a sorsban, divinációs eszközök használatával.
Idı: 2010. november 28. vasárnap 10-17h. Ár: 7.000,-Ft Már lehet jelentkezni!
Bıvebben: program a Hírlevéltárban – http://www.astrologia.hu/hirleveltar.php
Telefon érdeklıdési lehetıség: 20/9462-293. (Munkaidıben hívható, alapdíjas telefonszám
Energiafeltöltés szükséges!
Ne felejtsük el feltölteni energiakészletünket! A testnek is meg kell adni a pihenıidıt: ha szükséges, aludjunk
többet, regenerálódjunk maximalista igényességgel. A Skorpió idıkben a visszavonuláson kívül
energiatöbblethez juttathat az okkult tudományok tanulmányozása. Az ásványterápia alkalmazása (vörös
színő és csillogó köveket hordhatunk, tigrisszem, gyémánt, rubin, gránát, minden vöröses kı és kozmetikai
dekoráció) szelíd de mély hatással egyensúlyozza ki belsı erıinket. Ha módunk van infraszaunába járni vagy
lámpakezelést igénybe venni, egy lelki melegedésben is részesülünk ezáltal. Tegyük magunk elé egy kitőzött
életcélunk jelképét, megfogalmazhatunk egy fontos gondolatot, mantraként ismétlıdı szót tőzhetünk állandó
látókörünkbe.
Egy szeretettel teljes rendezvény, ahol találkozhatunk:
Programajánlat: Természetgyógyász Magazin XIV. Ezoterikus Karácsonyi Fesztiválja – mottója:
“Angyalok vigyázzák a sorsunkat”
Hagyományos karácsonyi hangulat, szeretetteljes készülıdés az ünnepekre, elıadások, konzultációs
lehetıségek, ingyenes állapotfelmérések és tanácsadás, kiállítás, vásár, mővészeti programok. Konzultációs
lehetıségek, tanácsadás szakértıkkel: ingyenes.
Imolai Judit: pszicho-asztrológiai konzultáció, önismereti, érzelmi, kapcsolati témákban.
A díjtalan lehetıségre érkezési sorrendben aznap a helyszínen lehet jelentkezni.
Idı: 2010. december 5. vasárnap, 19-19h.
Fesztivál belépıdíj: 4.500,-Ft elıvételben: 3.500,-Ft Részletesen: www.tgy-magazin.hu
Hely: Budapest, Villányi úti Konferencia Központ XI. Bp. Villányi út 11-13.
Telefon érdeklıdési lehetıség: 20/9462-293. (Munkaidıben hívható, alapdíjas telefonszám.)
Kedves Barátom,
Remélem, hogy a most küldött ıszi gondolatok segítik a szükséges átváltozásokat és az új célok tervezését is.
Szép ıszi napokat, jó egészséget és boldog mindennapokat kívánok! 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
* * * * * * * * * * * *

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