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Kedves Barátom,
Iskolakezdı híreket küldök!
Mielıtt az ıszi horoszkópról szóló hírlevélre sor kerülne, az évkezdés tervezéséhez szükséges
programajánlattal köszönök be szeptemberre. Az ASTROLOGIA Elektronikus Magazinban
(ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai Judit), az újdonság programajánlattal kívánok hasznos
idıket, sikeres évkezdést.

„A Zodiákus gyümölcsei”
ASTROLOGIA E-Zine, a www.astrologia.hu elektronikus magazinja
Copyright: Imolai Judit Asztrológus

Hírlevél, 2010. Szeptember
2010. Szeptember: a szellemi győjtögetés ideje. Elkezdıdik az ısz, munkához lát a szorgalmas ember.
2010. augusztus 23-tól a SZŐZ jegyben halad a Nap: az értelmes Merkur bolygó mozgása határozza meg
lehetıségeinket. Sorsunk az összeszedettség, az értelmes cselekvés pályájára áll. 2010. július 28-tól a saját
jegyében, a Szőz zodiákusban halad az értelem planétája, és az okosságot jelentı Merkur itt igényes,
rendszeretı, komoly és intellektuális munkára törekszik. Szorgalmat, rendszer-szervezést, tanulást,
hosszútávú karmikus fejlıdési célokat segít egészen 2010. október 3-ig. Ha igyekszünk alapos elemzéseket,
gondos írott munkákat készíteni, az igényes feladatvégzésre törekszünk, helyes úton járunk. Idıközben (2010.
augusztus 19-tıl szeptember 13-ig) nehezebb lehet talán dolgunk, mert régi, esetleg elhanyagolt feladataink
visszaköszönnek, vagy elromolhatnak technikai, kommunikációs eszközeink, pontosabban kell kifejezni
gondolatainkat. Azonban, ha összerendezzük tennivalóinkat a céljaink érdekében, szorgalmunk jutalma a
zodiákus gyümölcsösének bıséges szürete lesz!
Egy gazdag programválasztékkal szeretném szolgálni az Értelmes Ember lehetıségeit.
Újdonságként és nagy felelısségő lehetıségként (részt veszünk-e, ha az anyagi síkon nincs akadály?!), egy
egyéves és DÍJTALAN tanfolyamot is kínálok. A „SZFÉRÁK HARMÓNIÁJA” a filozófiától az
asztrológián, a zenén, a színjátékon át az öngyógyításig minden fontos alapfogalmat a kezébe ad az útkeresı
embernek. Mővészeti foglalkozás keretén belül, havonta egy alkalommal csütörtök este egy téma-összefoglaló
elıadás után közös csoportjátékkal éljük meg a harmóniák összhangját.
A legendák szerint Pitagorasz (gondolkozásában a matematika, a geometria, az asztrológia és a zene
alapköveire építette elméleteit), aki filozófusként olyan tiszta lélek és személyiség volt, hogy hallotta a bolygók
fizikai mozgásából következı hangjait (zenéjét), verseiben megmutatja: a harmónia egy univerzális rend. A
szférák zenéje az elrendeltetett tökéletesség, a passzív módon is megérezhetı örök rend.
Ihletet adott e program megalkotásához Voltaire, aki a Candide-ban az optimizmus törvényét kimondja:
„boldog leszek”, egy filozófiai tanulság nyomán mely szerint „az adott világ a lehetséges világok
legjobbika.”. A boldogságra való törekvés, a szándék kimondása a francia E. Coué terapeuta követhetı,
egyszerő módszerévé vált. Kimondjuk: „Minden nap egyre jobban és jobban érzem magam minden
értelemben.” – , és csodák csodája, a szót lelki hatások követik, a test is egészségesebbé válik. Tenni kell az
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örömért!, és eljutunk földi kertecskénk boldogságos szigetére: hiszen „a munka pedig arra jó, hogy messze
tartson tılünk három nagy bajt: az unalmat, a bőnt, a szükséget.” Ha élni akarjuk az életet, okoskodás
helyett a cselekvést (drámát) választjuk, munkánk gyümölcse saját földi paradicsomunk lehet. Egyszerő tanítás
– mozduljunk hát meg!
Asztrológusként arra törekedtem ennek a programnak a létrehozásával, hogy akár a nehezen, sok tanulás árán
megérthetı elméletek is testközelbe kerülhessenek egy laikus önmővelı ember életébe. Pszichológiai és zenei
mőveltségem is arra szeretném használni: ne kelljen Kodály relatív szolmizáció elméletét ismerni, vagy Jung
archetípus tanait kitanulni ahhoz, hogy mindennapjaink életminıségét átvarázsolja a mindentudó bolygók
harmóniája. Mint ahogyan a csak igen magas zongoratudással eljátszható Debussy darabok szerzıje, maga
Debussy ajánlotta az összhangra vágyó embernek – elég elfogadni, kimenni a természetbe, átvenni a pozitív
rezgéseket, a napkelte, napnyugta hangulatát. A zene mőködik akkor is, ha valaki nem játssza.

Imolai Judit: “SZFÉRÁK HARMÓNIÁJA – Mindentudó csillagok”
A csillagok, a zene és a színpad játéka
Egyéves művészeti – tudományos előadássorozat. Élményszerű bepillantás a csillagok, szimbólumok
világába az asztrológia segítségével, előzetes tanulmányok vagy zenei-drámai előképzettség nem
feltétel. Minden alkalommal előadás, majd második felvonásban közös drámajáték, interaktív
foglalkozás, kötetlen művészi lélektani gyakorlatokkal.
Program:
2010. Szeptember 9:
2010. Október 7:
2010. November 4:
2010. December 9:
2011. Január 13:
2011. Február 10:
2011. Március 10:
2011.Április 7:
2011. Május 5:
2011. Június 9:

Hol laknak az angyalok?
1. A Szférák Harmóniája: A csillagok és az ember filozófiájának összhangja
Kell-e tanulni az éneket, a zenét? 2. A Tér és az Idő ritmusa: Alaphang, zene a sorsban, ciklusok és fázisok.
Ki jár Varázslóiskolába?
3. A Tűz, Föld, Levegő, Víz hangulata. A négy alkímiai elem színei és hangjai a lélekben.
Merre van az Üveghegy?
4. Mese az élet drámajátékairól. Istenek, mitológia és a csillagképek jelei.
Piroska Vénusz volt vagy Hold? 5. Ősi archívum a kollektív ismeretben. Világok találkozása a lélek nyelvében.
Van-e hangja a bolygóknak?
6. Bolygók hangjai – Szaturnusz, Jupiter, Mars, Nap, Vénusz, Merkur, Hold.
Lenni, vagy nem lenni?
7. Jang és Jin, a fény és a sötét, a férfi és a nő: A hang és a csend.
Emberek, állatok, vagy istenek? 8. Asztrológiai jegyek Kostól Halakig. Csillagok otthona, a bolygók birodalma.
Akarsz-e játszani?
9. A világ, a test és a lélek színpadai. Szerepek, életterületek, mozgás és beszéd, jelek.
Van egy sorod az élet színpadán? 10. Élet és halál, a lélek, a hit és a karma. Játék, vagy gyógyítás?

A csillagok, a zene és a színpad játéka. Minden alkalommal egy fı téma és egy kis pszichojáték, két

felvonásban. A témabevezetı elıadás után, melyet Imolai Judit asztrológus tart, közös lélektani drámajáték a
hallgatók vállalkozó kedvő tagjaival, bárki lehet hangulata szerint szereplı, vagy szemlélıdı.
Ezen elıadásokat kezdetektıl hallgatva még az érdeklıdı mővészetkedvelı, elıképzettség nélkül kezdık
számára is érthetıvé válnak a lélektan és bölcseleti tudományok alkalmazta fontos jelképek, a
szimbólum eszközök.
Az elıadások hallgatása javasolt azoknak is, akik már klasszikus asztrológiai tanulmányokat folytattak, hiszen
itt átjárókat találunk a hét szabad mővészethez és a mővészeti terápiákhoz.
A minden elıadáson részt vett hallgatók az év végén az iskola évzáró ünnepségén Emléklapot kapnak. Az
elıadások külön is hallgathatók.

Érdeklıdés, elızetes helyfoglalás a férıhelyek erejéig: Tel:20/9462293 E-mail: judit.imolai@astrologia.hu
DÍJTALAN képzés.
Foglalkozás helyszín: Kassák Klub, XIV. ker. Budapest, Uzsoki u. 57. Pódium színpad, tetıtér.

Kedves Barátom,
Remélem, hogy a most küldött hírek segítik az ıszi évkezdést.
Sikeres munkát, ehhez jó egészséget, kiváló eredményeket 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
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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.

Jellem, sors, kapcsolatok, pénzügyek, egészség, karma:
Személyes adatai alapján elemezve, születési horoszkópot, jellemrajzot, sorselemzést, kérdéseire választ kap.
Eldöntendı kérdései vannak, személyes találkozást szeretne, azonnali kérdés-felelet lehetıséget?
Hiteles válaszokkal segíthet az asztrológia, egy óra beszélgetésének tanulságai megváltoztathatják egész életét.
Érdeklıdési lehetıség: ->Info@astrologia.hu vagy telefonon: Imolai Judit Asztrológus, 20/9462-293 (alapdíjas szám)
Önismeret érdekli, jelleme mővelése foglalkoztatja, emléket, írott horoszkópot szeretne?
Írott horoszkópban kifejtést és tanácsokat kaphat, személyre szabottan!
Érdeklıdési lehetıség: -> Info@astrologia.hu vagy telefonon: 20/439-1299 (alapdíjas szám)
Horoszkóp rendelés interneten: http://www.astrologia.hu/horoszkopok_mindenkinek.php
A születési és életesemény 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. Ősz:
A tanfolyami programokhoz technikai elıkészületek szükségesek, ezért megköszönjük az elızetes bejelentkezést.
A programkiírás megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

ÖNISMERETI mővészeti tanfolyamok, csoportfoglalkozások
ASTROLOGIA Nyílt Nap: „Iskolakezdés”
Módszertani bemutató óra (díjtalan interaktív workshop) asztrológiával ismerkedık számára
I. Csoportfoglalkozás és szakértıi konzultáció, díjtalan, ingyenes találkozási lehetıség.
Zavarban lehet az, aki szeretné rendszerezni: hányféle stílus-felfogása lehet a csillagtudománynak. Az asztrológia értelmezése
mindig függ attól, kinek a tükörképében láthatjuk az égi üzeneteket. Nyílt napunkon közvetlen élmények szerezhetık arról, miben
rejlik a pszicho-asztrológia mővészeti élményeinek varázsa. Hogyan lehet megérezni a harmónia gyógyító erejét? Kiderül a Nyílt
Napon. Rajzteszt, zenei élmények, csillagok, rejtjeles üzenetek segítik az önismeretet, a sorsbeli eligazodást és az esztétikai fejlıdést.
Idı: 2010. Szeptember 5. vasárnap 10h-12:30
Ár: A délelıtti csoportfoglalkozásra a belépés díjtalan. Érkezés 9:50 és 10h között a terem befogadóképességéig (maximum 20 fı).
Érdemes elızıleg telefonálni és jelentkezni!
II. Szakértıi tanácsadás délután: 13h-18h
Imolai Judit asztrológussal lehet érkezési sorrendben találkozni és kérdéseket feltenni személyesen. Asztrológiai alapon egy konkrét
feltett kérdés kifejtése és megbeszélése bemondott születési adat és a kérdés horoszkópja alapján, horoszkóp rajz nyomtatás és
félórás beszélgetés hangkazettán rögzítve.
Ár: A kérdés-válasz díj (csak itt, a nyílt napon!): 2.500,-Ft.
Bejelentkezem: -> info@astrologia.hu Telefon: 20/9462-293 alapdíjas mobilszám.
Helyszín: Cserepesház Zuglói Mővelıdési Ház, 1144 Budapest, Vezér utca 28/b.
2010. ısztıl ÚJ PROGRAM kezdıdik!
SZFÉRÁK HARMÓNIÁJA: Mindentudó Csillagok, avagy a hét szabad mővészet összhangja
Mővészeti-tudományos elıadássorozat, egy éves képzés (10 alkalom)
A csillagok, a zene és a színpad játéka. Elıadó: Imolai Judit
A minden alkalommal résztvevı számára lehetıvé válik az élményszerő bepillantás a csillagok, szimbólumok világába az
asztrológia segítségével, elızetes tanulmányok vagy zenei-drámai elıképzettség nem feltétel. Minden alkalommal elıadás, majd
második felvonásban közös drámajáték, interaktív foglalkozás, kötetlen mővészi lélektani gyakorlatokkal.
Foglalkozás idık és témák:
2010. szept.9.
Hol laknak az angyalok? A Szférák Harmóniája. Ember és filozófia.
2010. okt.7.
Kell-e tanulni az éneket, a zenét, a csillagokat? A Tér és az Idı ritmusa, a zene mágiája.
Ki jár varázslóiskolába? Tőz, föld, levegı, víz - elemek színei és hangjai, hangulatai.
2010. nov.4.
2010. dec.9.
Merre van az Üveghegy? Az élet drámajátékai, istenek, mitológia és csillagképjelek.
2011. jan.13.
Piroska Vénusz volt vagy Hold? İsi archívum a kollektív ismeretben, a lélek világai.
Van-e hangja a bolygóknak? Szaturnusz, Jupiter, Mars, Nap, Vénusz, Merkur, Hold.
2011. febr.10.
2011. márc.10.
Lenni, vagy nem lenni? Jang és jin, fény és sötét, férfi és nı, hang és csend.
2011. ápr.7.
Emberek, állatok vagy istenek? Csillagok otthona, a zodiákus jegyek.
2011. máj.5.
Akarsz-e játszani? A világ, a test és a lélek színpadai, szerepek, jelek. Transzcendens világ.
2011. jún.9.
Van egy sorod az élet színpadán? Élet és halál, lélek, hit és karma, gyógyító játékok.
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Szférák Harmóniája Foglalkozás havonta egy napon, csütörtökön, 18-19:30h idıben.
Díjtalan (támogatott) képzés, a részvétel ingyenes, érkezés mindig 17:50-18h között.
Helyszín: Kassák Klub, XIV. Budapest, Uzsoki u. 57.
Érdeklıdés, helyfoglalás, érkezés a férıhelyek erejéig: Tel: 20/9462293, E-mailben: judit.imolai@astrologia.hu
Letölthetı részletes program: Interneten a www.astrologia.hu Hírlevéltárban.

SYMBOLON Kártya Tanfolyam
Tanfolyamvezetı: Imolai Judit
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. Október 16. 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: 2010. Szeptember 15. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı).
Bejelentkezem: ->Info@astrologia.hu
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TANÁCSADÓI KÉPZÉSEK VIZSGALEHETİSÉGGEL
TAROT AKADÉMIA
2010. szeptember 19-tıl 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.szeptember 19-tıl.
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. Bejelentkezem: -> Info@astrologia.hu
ASZTROLÓGIA ISKOLA
2010. szeptember 18-tól induló tanfolyam, kétéves intenzív iskola végzés után vizsgalehetıséggel.
Asztrológia tanulás alapoktól praxis tanácsadói ismeretekig, egyéni, kiscsoportos, vagy levelezı módszerrel.
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 Szeptember/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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