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Kedves Barátom,
Még mindig van egy pár hét esélyünk arra, hogy hatékonyan pihenjünk, és ragyogó ıszi
szezonkezdés elébe nézhessünk! Augusztusi levelemben most a csillagok világából, az
ASTROLOGIA Elektronikus Magazinban (ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai Judit) arról
küldök egy könnyed rövid levelet, híreket, milyen fortélyokkal lehetne még megragadni a nyár
utolsó heteiben a megfrissülés lehetıségeit.
A FÉNYEK havában idıszerő tennivalók
Július a Rák, a Hold hava volt, Augusztus az Oroszlán, a Nap ideje. Az asztrológiában a Napot
„csillag”-nak, a Holdat a Föld kísérı „hold”-jának tartjuk, mégis fogalmi szinten FİVILÁGOSÍTÓNAK
nevezzük a két szabad szemmel is jól látható égitestet. Az Élet szimbólumai ık, bár racionálisan tekintve
idımérı és irányokat mutató többletjelentéssel is bírnak, személyiségi elemzésünk tekintetében is fontos
tartalmakat takarnak.
Mi a Hold-jegyünk? (Megszületésünkkor mely zodiákus jegyben járt a Hold?) – megmutatja belsı
világunkat, érzelmi, tudatalatti gyökereinket, kapcsolati és családi hozzáállásainkat. Mi a Nap-jegyünk?
(Születésünk pillanatában mely zodiákus jegyben járt a Nap? Mikor van a születésnapunk?) – megmutatja a
legfontosabbnak tartott horoszkóp-elemként az intelligencia és értelmi képességeink jellegét, Egónk
karakterét, legfıbb földi karmikus feladatunk természetét és életszínterét.
Az idıben elıször a JIN Hold hava, a Július ad nyári pihenési lehetıséget, majd a JANG Nap ideje, az
Augusztus jelent feltöltıdési lehetıségeket. Így következik a sorrend a fejlıdési kört jelképezı Tarot
világában is. Elıször a Fıpapnı (II) hoz tiszta oldást, szőrıt a teremtett értéknek, majd a Fıpap (V) nyújt
tanítást az életben szükséges morálról. A Császárnı (III) nıként kihordja magzatát és földi életet ad, hogy a
Császár (IV) az uralkodásban, felépített birodalomban adjon biztonságos kormányzást a létezésnek. A Hold
(XVIII) rejtızködik a karmikus család régmúlt hagyományai ölén, a Nap (XIX) önfeledten kiragyogja minden
fényét a világba.
Ezt a sorrend jelleget érdemes tartani minden fejlıdési körben, pihenésben, szellemi fejlıdésben és világi
megnyilvánulásban: elıször csendben van a lélek és biztonságot nyer környezetébıl, majd kitör az
alkotóerıtıl duzzadó tettvágy, elıször tanulunk és utána szerepelünk magabiztosan, jobb elıször pihenni és
úgy egy nagy munkához erıt kifejteni. Ahogy a csillagok mennek az égen – szépen, a küldetésünk, létünk
fényeit kell keresnünk.
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Éltetı fények, nyári energiák
www.astrologia.hu
2009. Augusztusi Hírlevél
2009. augusztusában teljesedik ki minden nyári égi üzenet: a július 22-i Napfogyatkozás után, most augusztus
6-án éjjel a Holdfogyatkozás mutat utat, merre kell haladnunk karmikus utunkon. Vajon figyelemmel voltunke minden történésre? Feljegyeztünk-e fontos eseményeket, amelyek utunkba sodródtak? Fontos tanácsokat
küldhettek az égi világosítók!

Augusztus 6-án éjjel a Vízöntıben Holdfogyatkozás jelzi az új idıszámítás kezdetét az emberek és az ország
lakossága számára, új idı közeleg a lelkiségében gyermek, karma vizén utazó emberek életében. A
Napfogyatkozás a Rák jegyében volt, ami mutathat egyrészt baljós jelet a vízi környezet
szennyezıdésére, halak és apró madarak pusztulására, természeti környezeti katasztrófa, járványok
lehetıségére, és meginog a kormányzás magabiztossága is. A Vízöntı jegyében bekövetkezı
augusztusi Holdfogyatkozás a mezıgazdasági területek pusztulását hozhatja, és a kedvezıtlen hatású
társadalmi átalakulások elıjele is hosszú hatású folyamatként. Ám hiába tudjuk a fogyatkozási
idıpontokról, hogy elsısorban valaminek az elmúlását indíthatják be – ez az „elromlás”, üresedés, még a
szerencsétlenségek is, valaminek a kezdetét hozhatják meg! Könnyebb haladni a karmikus sors hullámain, ha
azt keressük: miben segítenek a jelek, merre akar terelni a szimbólumok világa. A Vízöntı Holdfogyatkozás
elsısorban a költségek drámai csökkentését követelik meg országos és családi kassza szintjén is,
hirtelen, de szükségszerő reformokkal lehet kezelni a felmerülı helyzeteket. Gyors megvilágosodásokra van
szükség, merre lehet tovább menni: kövessük a jelek támogató iránymutatását, merre engedtetik menni.
Akinek Napja, Holdja, vagy Ascendense Vízöntı jegyben áll, biztosan számíthat a változtatnivalók hirtelen
felbukkanására – a saját születési horoszkóp ház, mint életterület helyszínén és feladatkörében.
Augusztus végén, 26-ától 31-ig, a Mars és a Plutó, két erıs, sıt erıszakos bolygó formál szembenállást,
eközben feszülı negyedfényt vetnek a Mérleg Merkurhoz – kiteljesednek a társadalmi viszályok, és sajnos
számítani kell az agresszió pszichológiai terjedésével csakúgy, mint a fizikai tettlegességek megjelenésével.
Helyes lenne figyelni saját kommunikációnkat, milyen jelentést hordozhatnak szavaink, tájékozódjunk
mindenben körültekintıen, és az utazásokban elıvigyázatosan, biztonságosan járjunk el a
balesetmentesség érdekében. A Kos, Rák, Mérleg és Bak emberek fogják leginkább érezni a belsı
nyomást, egyéni szinten mindannyian számoljunk a zavartság, pszichés irritáció emelkedésével – türelemgyakorlatok talán segítenek, és természetesen mindenkor, az intelligencia gyakorlása.
Az értelem bolygója, a Merkur igen jó hatékonyságot, pontos észbeli mőködéseket hozhat a Szőz jegyben
haladva, augusztusban az Ikrek, Szőz és Nyilas, valamint a Halak emberek, továbbá általában a döntéshozók,
kommunikációs szakemberek, turizmussal foglalkozók és sajtóban dolgozók számára. A jó saját merkuri
mőködések ellenére, feszültségekkel is kell majd törıdni, hiszen a Merkur egy Szaturnusz együttállást is
elszenved majd, egy Mars negyedfényt és egy Uránusz szembenállást is! Hátráltató, kockázatos és
konfliktussal teli ügyeket is várhatunk augusztus 10. és 26. között, mindenesetre használjuk
rendeltetésszerően háztartási eszközeinket, munkahelyi felszerelésünket és a közlekedésben is
legyünk körültekintıek.
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Augusztus 8. és 25. között lesz érezhetı az a Mars-Uránusz negyedfény, mely pontosan augusztus 19-én áll
be – veszélyeket hordoz, és esetleg tragédiákkal lehet majd tele a híradó. Repülı, súlyos közúti autós, vonat
balesetek történhetnek, valamint a politikai erık is ekkor érezhetnek kiváló alkalmat a feltőnı
megnyilvánulásokra – kerüljük a tömeget. Egyénileg mindenképpen tartsuk távol magunkat a vitáktól, peres
dolgoktól és ne reagáljuk túl a felmerülı kérdéseket: legyen független szemléletünk és tartsuk magunkat az
értelmes objektivitáshoz. A Szőz, Ikrek, Halak, Nyilas, és a Kos, Skorpió szülöttek bármi áron számoljanak
háromig, mielıtt meggondolatlan ügybe ugranak, vagy visszavonhatatlan szót mondanak.
Izgalmas idık közelednek! Az elıre gondolkozást asztrológiai technikájában elemzéssel úgy végezhetjük, ha
egyéni érzékenységünket alapul vesszük, majd a nevezett átmenı hatásokat hozzávetítjük saját
horoszkópunkhoz, így az életterületek érintettsége kimutatja a helyszínt, hol és hogyan kell dolgoznunk. A
születési horoszkóp alapján felkészülhetünk tennivalóinkra.
A magunkban hordozott FÉNY erısítése
Mindennek, ami a Földön életet hordoz magéban, a Nap adja az éltetı energiát. Érdemes figyelni belsı
érzéseinket, hogyan fogadjuk a napocska simogató sugarát bırünkön, és mennyire szorongattató végigolvasni
egy kémiai összetevıkrıl szóló információt a bırápoló termékek csomagolásán. Vajon melyiknek van jobb
hatása a lélekre és a magunkban hordozott fényre? Idırıl idıre meg kell ismételni a tanítást: a sötétséget
csak fények gyújtásával lehet előzni, a negatív gondolatokat ne elemezzük túlzottan! Jobb hatást kelt
lelkünk egészségére egy örömteli nyári nap, esetleg a kirándulás izomláza, a napsütötte bır melegsége, mint a
szobában töltött óvatos aggodalmaskodás.
A pihenésben és a feltöltıdésben fogadjuk el a Hold és a Nap járásának, sorrendiségének bölcs
menetét. Amikor nyaralunk, vagy egyszerően szabadidıket töltjük, elıször vonuljunk vissza és
csendesedjünk el, nem szabad agyonszervezni a programokat, egyszerően lustálkodjunk és aludjuk ki
magunkat. Fontos lenne médiaszünetet tartani és leginkább a szokott telefon és e-mail dömpingtıl megóvni
idegrendszerünket. Majd ha már magunktól ébredünk, kisimulva és üdén, szedjük rendbe személyes
holmijainkat, legfontosabb a ruházatunk és testi jóllétünk kérdése, meglepı módon a személyiség rendezésére
is jótékonyan visszahat a fehérnemős fiók rendbetétele. Körülbelül két hét gyógyító csend után következik be
az energiák visszatöltıdése, melyet még hatékonyabbá lehet tenni mozgással töltött aktív pihenéssel,
természetjárással, sporttal, utazással. Napként viselkedünk és ragyogni kezdünk, ha izomtónusunk már a
mozgásra kódolódik, mehetnékünk van, és új élményekre vár szellemünk, megismerési indíttatásaink
barátkozásra és más civilizációk felfedezésére hívnak. Normálisan úgy hat hét után következik be a
visszavágyás a pihenı idı elıtt végzett tennivalókra, megszokott munkahelyre vagy családi
rendszerességekbe.
Kevesebb idınk van a tervszerő pihenésre, mint hat hét? Semmi baj – egy hosszú hétvége is csodát tehet, ha
az elvet, a sorrendet és az arányokat betartjuk. Legyen idınk elcsendesedésre, magunkra, alvásra, majd
mozogjunk és sütkérezzünk valamennyit. Újjászülethetünk.
Fontos tennivalónk nyáron a Nap adta éltetı energiák magunkba fogadása nemcsak lux fényerı, hanem
minıségi táplálék formájában is. Az életerıt erısítı választás, és nem lustaság az egyszerő nyers koszt
keresése, friss gyümölcs és zöldség elınyben részesítése. „Csak az élıben van élet”, bár finom az
ízletesen elkészített megszokásoknak megfelelı hús körettel, több frissítést hozna egy kis natúr elrágcsált
saláta, friss lédús gyümölcs. Ha szükség van a nagyon fáradt, kimerült szervezet energetizálására, az éppen
csírázó hajtások nyers fogyasztása sokat javíthat életerınk szintjén.
Szellemi táplálékkal erısíthetjük legjobban test-lélek-szellem egyensúlyunkat, a Hold-Nap követés
elvének szintjén a következıképpen: pihenésre szánható idınk elején ne olvassunk semmit, se bulvárt se
könnyő lektőrt, igyekezzünk mély alvással, akár napközbeni szendergésekkel is pihenni. Amikor már-már
unatkoznánk, a bölcs öreg könyvek közül válasszunk vagy klasszikusokat, vagy szellemiségrıl szóló filozófiai
elmélkedéseket – megvilágosodásunk nem fog váratni magára: küldetéstudatunk megerısödik, merre kell
keresnünk az életben saját fényes utunk.
Praktikus tennivalók, amelyekkel most „eltehetünk télire” egy kis fényt és lelki meleget
Vajon nem lenne jó mindig kellemes energiákat magunkban érezni? Dehogynem! Ám csakúgy, mint ahogyan
a befıttnek is tudunk örülni a téli kamra polcán, a hideg, kiürült lelki idıkben is hozzányúlhatunk saját kis
tartalékainkhoz.
Íme néhány tipp – legyen elırelátásunk a készítgetéshez.
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1.

Holdi visszahúzódásunk helyszínét és komfortját alakítsuk ki ıszi-téli házi gyors regeneráló vizes
kúrákra is. Ha csak egy fél napot csenhetünk el erre a hétköznapokban, akkor is legyen minden a
kezünk ügyében: szerezzünk be finom fürdısót, keverjünk saját testápolónkba finom aromát,
legyenek kellemes tapintású párnáink és köntösünk, jó relaxáló zene és egy kismérető zugban is
újjászülethetünk.
2.
Értéket és egy darab élı természetet viszünk magunkkal az ıszbe és télbe, ha nem hagyjuk utolsó
pillanatra a kerti és balkon növények bementését a védett házba – rendezzük be idıben saját kis
télikertünk helyét, vagy akár házgyári lakásba vásárolhatunk pár cserép főszernövényt az
ablakpárkányra: reggeli italunk elfogyasztása közben maga az élet, a zöld világ lesz velünk.
3.
Spártai módon készítsük fel fizikai testünket és lakó környezetünket is a rosszabb
lehetıségekre – ide tartozik a kozmetikai testápolás, bırtisztítás, izomedzés, bırnapoztatás, csakúgy,
mint a lomtalanítás és a tervszerő technikai karbantartás. Idıben kell alkatrészeket cserélni minden
kopó eszközben, elıre javíttassunk több szezonban használt lábbeliket és főtıtesteket.
4.
Nyugodtan legyen valami olyan mániánk, amiben feloldódhatunk és meditatívan úszhatunk az
idıben: egy jó hobbi jár az embernek! Kísérletezzünk, hogyan tudunk kikapcsolni a legjobban, mi
old – zene? amıbázás? mandala festés vagy a körömreszelgetés? Azért jó, ha távol tartjuk magunkat a
kötıdést kialakító szerektıl, az alkohol és az egyéb anyagok hosszú távon nem hoznak regeneráló
fényes hatást.
5.
Intelligenciánk magabiztos ragyogtatásához elengedhetetlen a következetes rendrakás, unalmas
félóránkban átvizsgálhatjuk szükségtelen irataink halmát, vagy akár találhatunk elintézetlen ügyet is –
pedánsan intézzünk el minden papírmunkát. A rendszerezés egyébként is pihentetı, meditatív
tevékenység: saját kezőleg is készíthetünk díszített tároló dobozkákat, egyéniségünket tükrözı
megoldásokat.
6.
A tőz energiáit elspájzolhatjuk, ha kedvenc virágillataink, nyári növényünk, csokrunk szirmai
megmaradnak házilag készített gyertya formájában. Ha nincs kedvünk kétkezileg gyártani, járjunk
utána hol kapni a számunkra nyarat idézı aromát, és elırelátóan helyezzünk el, rendezzük be a
gyertyagyújtó helyeket a lakásunkban, fıleg ahol sokat szoktunk tartózkodni. Beszerezhetünk
ajándéknak való mennyiségeket is.
7.
Kombináljuk magunk körül a jó emlékeket és a fényeket. Készítsünk néhány jó fényképet,
keressük ki nyáron készült emlékeink közül a legderősebbeket, és helyezzük el jól láthatóan a keleti
falunkon, vagy lámpával megvilágítva – és reklámajándékként kapott semmitmondó
képernyıvédıinket is cseréljük le saját, szívmelengetı életképeinkkel.
8.
Tervezzük meg elıre társasági életünket, és legyen a nyaralási szezonon kívül is esemény
életünkben. Jó hatású, fényeket keltı dolog kapcsolatiságunkban, ha idırıl idıre meglepı,
szokatlan, eddig nem tett utakat is beiktatunk a rutinok közé, legyenek érdekes megtapasztalásaink –
böngésszük a programajánlókat, szerezzünk információkat, hova lehetne menni, ahol még nem
fordultunk meg.
9.
Fényes Napszerő ragyogásunk drámai erıt kaphat majd télen is, ha – akár ha nem is életformánk –
beszerzünk egy-két szuper, „megjelenıs” ruházatot. Van olyan toalettünk, amit bármikor
elıhúzhatunk, és elmehetünk egy reprezentatív programra? Gondoskodjunk magabiztosságunk külsı
kellékeirıl, lehet, hogy ha nem szabályos az alkatunk, most kell varratni vagy átalakítani.
10. Idırıl idıre változik fizikai testünk és korszakai vannak az ízlésünknek is. Ha a nyár végén újra
végigjárjuk a parfümválasztékokat, mi tetszik éppen a legjobban, a számunkra elérhetı kategóriájú
termékbıl vásároljunk is. Ne törıdjünk azzal, mi maradt korábbról – lehet, hogy egy új illattal friss
erıt, auránkat erısítı burkot ajándékozunk magunknak.
11. A legforradalmibb módon két tevékenység frissítheti meg az emberi lelket, a tudatalatti világát,
érzelmeinket: a pszichésen frissítı ezoterikus tanulmányok, és az erotika… Tervszerően az elsıt
könnyő intézni – járjunk utána idıben, hogy egy jó foglalkozásra, kellemes csoportba eljuthassunk,
nehogy lemaradjunk egy számunkra karmikusan elırevivı lehetıségrıl. Jól vagyunk magunkban,
magunkkal? Így lehet meg a második is!
12. És végül: kell egy kis luxus! Akár megengedhetjük, akár nem, idınként jutalmazzuk meg
magunkat azzal, amire gyakorlatilag semmi szükségünk – de örömünk van benne. Ha elıre játszunk a
gondolattal, nem fogunk hirtelen kiadásokba jutni – egy kis cukrászdázás, vagy az x+n számú szép
kiadású ezoterikus könyv csak jót tehet. Nem is beszélve arról, amely örömök nem pénz kérdései: az
elmúló idıt átbeszélni egy kedves társaságban, nem sietni, csak létezni…
Legyen kellemes ıszkezdésünk. Úgy legyen.
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Karmaoldási lehetıségeink a tanulással
Kedves Barátom, most rövid nyári levelemben búcsúzom, pihentetı szép idıt kívánok a nyár utolsó
hónapjára. İszig küldöm még a tervezhetı tanulnivalók leírását - elızetest kínálok abból, hogyan kezdıdik
nálunk a szeptember.
…Már a boldogságos Paradicsomból is azért őzetett ki az Ember, mert a Tudás Fájáról szedett almát szerette
volna megízlelni. Azóta is, bár sokat tud, és egyre többet megismer a világ titkaiból - a boldogságot szeretné
ismét megtalálni… Igen jó lenne elıre tudni, milyen tudásra, az elmének és a léleknek milyen mőveltségére
lenne szükség ahhoz, hogy az ember boldog legyen a földön, felkészülten várja a megmérettetéseket a világi
életben és az érzelmi kapcsolatokban.
Vajon hogyan lehet a TANULÁS módszerével hozzájutni ahhoz a TUDÁSHOZ, ami mindehhez
hozzásegít?
2009. szeptember 5-én bemutató nyílt napot, ingyenes tájékozódási alkalmat szervezünk az asztrológiai
értelmő TUDÁS által nyújtott lehetıségek megismerésére. Az eseményen olyan elıadásokat lehet hallgatni,
amelyek bemutatják a KARMA tapasztalati - tanuló útjait, hogyan szerez fejlıdésében elırejutási
lépcsıfokokat az ember.
Miért érdekel mindenkit a nemlátható világ, a titkos kérdések, az okkult tudományok, az
asztrológia? Milyen szerepe van az isteni teremtésnek, az öröklésnek? Hogyan befolyásolja a családi karma a
hátteret jelentı gyökereket? Hogyan tanul az ember a civilizált világ iskoláiban, és mire tanítanak emberi
érintkezéseink, kapcsolataink? Mennyire lehet karmaoldó szerepe a saját szabad akarati erıvel végzett
tanulásnak, és hogyan fogjunk hozzá, ha változni akarunk? Meg lehet-e állapítani a születési horoszkópból,
milyen rendeltetésre született az ember, milyen pályára állhat, hogyan, mit tanuljon?
Hosszú tanulmányok vezetnek el oda, hogy megérthetjük a teremtésben elfoglalt részünket – és bár nem
lehet minden képességhez hozzáférni, de az önismeret mővészetével, az asztrológiával legalább oda
eljuthatunk: megérthetjük saját adottságaink sorsszerőségét, és mővelhetjük jellemünket, hogy az evilági
feladatainkat boldog lélekkel, egy magasabb rendő értelmi és érzelmi intelligenciával végezhessük
el.
A tanulás szerepét, módszertanát összegzik az asztrológus elıadók, akiknek mesterségük, szabadidejük és
állandó életformájuk a tanulás és az ismeretátadás. A bemutatott karmikus témák segíthetnek eligazodni a
jelenségekben, milyen helyzetben hogyan akar tanulásra bírni minket az élet, és a jelképek világát megértve,
hogyan segíthetjük elı az élvezetesebb tanulást, ha már a fejlıdésre adjuk fejünk. A mindennapok világában, a
lelki – spirituális fejlıdésben, a családi és kapcsolati kérdésekben, foglalkozás és anyagi ügyek területén
segíthet az, ha a helyes tanulási irányt és a személyiségünknek legmegfelelıbb tanulnivalót és módszert
választjuk ki.
Hogyan tanítanak a példázatok, milyen szerepe van az élı foglalkozásoknak, jelent-e különbséget az egyéni
tanulás vagy a csoport, áldás az internet vagy átok, kincset érı könyveinket hogyan tehetjük jellemünk
ékköveivé, egy konzultáció a legjobb befektetés, vagy vannak biztató jelek a hosszú távú tanulási folyamat
léleksimogató, terápiás gyógyító hatásaira – esetleg felismerhetı a zseni, a nagyreményő jövıbeni szakember?
Minden szeretı szülı és született jó pedagógus tudja: a módszerek helyes megválasztásával bárkinek
lehet öröme az ismeretek nyújtotta táguló világban. Érdemes tehát a jellem kérdéseit kutatni, ha a jövıt
tervezzük – ebbıl következik a lehetısége a leghatékonyabb formák megválasztásának.
Az ASTROLOGIA Tudás Napján, 2009. szeptember 5-én válaszokat lehet kapni arra, hogy miben
segíthet konkrétan az asztrológiatanulás, a tanfolyamok során szerezhetı spirituális mőveltség, világos és
korrekt válaszok kaphatók arra, hogy a misztikus mőveltséggel gyakorlatban mit is kezdhet az ember. A
rendezvény célja, hogy áttekintést nyújtson a tanulás karmikus szerepérıl, továbbá a módszertani kérdésekrıl
a mindennapokban látható gyakorlati példákkal szemléltetve, megoldási javaslatokkal, követhetı receptekkel a
mővelt laikus érdeklıdık számára is. Ha Ön még nem járt személyesen asztrológusnál, vagy gondolkozik a
tanuláson, az iskolaválasztás, pályaválasztás (módosítás) kérdésein, esetleg éppen saját jellemében keresi,
hogyan képezhetné magát tovább, tehetségei mire rendeltetik – akkor ez a legjobb lehetıség megismerni
minket, akik választott hivatásunkként foglalkozunk az asztrológiával. Igyekszünk választ adni a nap során
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minden olyan kérdésre, amelyre tapasztalataink jogosítanak fel, hogy legkedvesebb foglalkozásunkat, a
gondolkozás mővészetét bemutathassuk.
Legközelebbi találkozásunkig, szeretettel minden jót kívánok!
Kedves Barátom,
Remélem, hogy a most küldött elemzés adott pihentetı gondolatokat csakúgy,
mint hasznos gyakorlati ötleteket a nyár végére, ısz elıtti energiagyőjtésre.
Legyenek szép nyári napjai,
szeretettel kívánom: 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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ASTROLOGIA NOSTRA
Imolai Judit Magánintézete – Állami regisztrációs szám: 00087-2009
Tanfolyam, iskola ajánlatunk, Programok - 2009. Ősztől:
A programok során közremőködı asztrológusok: Imolai Judit, Molnár Klára, Nagy Éva, Tömörkény Judit
A tanfolyami programokhoz technikai elıkészületek szükségesek, ezért megköszönjük az elızetes bejelentkezést.
A programkiírás megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
ASTROLOGIA Nyílt Nap a Tudásról
A Sors és a Tanulás szerepe a karmaoldásban – elıadások és szakértıi konzultáció
Téma: A TANULÁS módszerei, az ezoterikus tudományok hatása a sorsunk megváltoztatására
Idı: 2009. Szeptember 5. szombat 10-18h
Ár: A délelıtti elıadásokra a belépés díjtalan.
Szakértıi tanácsadások délután:
-Tanulás és jellemismeret kérdésekben (Pl: Milyen irányban képezze magát? Milyen kilátásokkal tanulhat asztrológiát?): 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. – info@astrologia.hu
Helyszín: Cserepesház Zuglói Mővelıdési Ház, 1144 Budapest, Vezér utca 28/b.
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: 2009. Szeptember 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. Szeptember 5. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı).
Symbolon Kártya Tanfolyam
Önismereti és Kapcsolati Kártyatanfolyam Asztrológiával
Egynapos személyiségfejlesztı tanfolyam, az önismeret tükre.
Ismerkedés a zodiákus szimbolikájával, képekben. Sorselemzés.
Téma: A horoszkóp mint képes, meditációs mandala, belsı utak.
Idı: 2009. Szeptember 19. 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. Szeptember 10. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı).
HOLD-Asztrológia: Boldogság-tanfolyam pszicho-asztrológiai alapon csak Hölgyeknek
Hat napos ezoterikus 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, házipari munkák, a szerepek mintái és alternatívái.
6.Karma: A nıi lét küldetése, spirituális munka, látás, intuíció, tipikus nıi megérzések, gyógyítás, segítı foglalkozások, múzsa-szerep.
Kezdés: 2009. Szeptember 26. szombat 10-18h
Idıpontok: Mindig szombaton, 2009.szept.26.; okt.3.; okt.17.; nov.7.; nov.21.; dec.5.
Ár: Készpénzben helyszínen 15.000,-Ft alkalmanként (6X)
Ár Kedvezménnyel: elıre egyben fizetve 50.000,-Ft (Elızetes egyösszegő banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak,
nyugdíjasnak).
Jelentkezési határidı: 2009. Szeptember 5. illetve a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı).
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TAROT AKADÉMIA
2009. szeptembertıl induló egyéves (tíz vasárnap egész nap) önismereti program vizsgalehetıséggel
Jósmővészeti gyakorlati csoportfoglalkozás.
Bevezetés a Hermetika, a Tarot kártya filozófiájába, a vetés-olvasás jósmővészete.
Témák: A Királyi Út filozófiája, a Tarot Nagy és Arkánumai,
asztrológiai szimbólumok, vetés és olvasás, tanácsadói gyakorlat.
1. Tudás és Hit – racionális ész és hitbıl eredı elfogadás; A piramisok titkai.
2. Világképek; Az Istent keresı ember; Teremtéstörténetek; Biblia.
3. A hermetikus, okkult tanok és az európai kereszténység, vallások.
4. Az asztrológiai világképek; A kártyák világa; Nézeteink pszichológiai formálódása.
5. A Makrokozmosz; A Nagy Arkánumok; A karma korlátai és lehetıségei.
6. A Mikrokozmosz; A Kis Arkánumok; Az ember az elemek világában.
7. Szertartások, rituálék, okkult beavatkozások; Mágia, meditáció és ima.
8. Szimbolikus dimenziók, idı és cselekvések; Kártyavetés és jelolvasás.
9. Szinkronicitás, egybeesések; Jóslás és javaslat; Tanácsadói gyakorlat.
10. Vizsga (lehetıség), feltétele az oklevélszerzésnek.
Idıpontok: Mindig vasárnap, 2009.szept.27., okt.11., nov.8., dec.13., 2010.jan.10., febr.14., márc.14., ápr.11., máj.9., jún.13.
Ár: Készpénzben helyszínen elsı nap: 80.000,-Ft
Ár Kedvezménnyel: 65.000,-Ft (Elızetes egyösszegő banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak).
Kezdés: 2009. szeptemberben elızetes beiratkozással.
Jelentkezési határidı: a férıhelyek erejéig (kis csoport, 3-12 fı).

ASZTROLÓGIA ISKOLA
2009. szeptembertıl 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.
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.
HOROSZKÓPKÉSZÍTÉS, ASZTROLÓGIAI Elemzés
Mire tanít a múlt, mit hoz a jövı, mit ígérnek a csillagok?
SORSELEMZÉS személyes ügyekben, kilátások tervezése
Személyes adatai alapján elemezve, születési horoszkópot, jellemrajzot, kérdéseire választ kap.
Írott horoszkóp kifejtés és tanácsok személyre szabottan.
Érdeklıdési lehetıség: info@astrologia.hu
Horoszkóp rendelés interneten: http://www.astrologia.hu/horoszkopok_mindenkinek.php
Az adatok elküldése után történik az elemzés visszaigazolása vállalási idı és anyagiak tekintetében.

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

ASTROLOGIA Levél, Elektronikus Magazin - Hírlevél - Copyright: Imolai Judit Június/2009
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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