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Kedves Barátom,
Kellemes idıjárással búcsúzik idén a meteorológiai nyár. 2009. szeptemberében derősen, de
hosszabb idıre és komolyan tekintünk elıre, nagyobb léptékben átgondoljuk, hogyan segítenek
bennünket a csillagok. Ha tevékenyen együttmőködnénk a segítı fényekkel, csillagzatunk, sorsunk
legjobb lehetıségeit élhetjük meg! Az ASTROLOGIA Elektronikus Magazinban (ASTROLOGIA
E-Zine, copyright: Imolai Judit) most arról küldök áttekintı elemzést, hogyan lehet az isteni és
világi tudást sorsunkban idıszerően gyümölcsöztetni 2009. ıszétıl.

A TUDÁS a Karma, a hit, az élet értelme
Szeptember a Szőz hava. 2009. szeptemberében az asztrológiában, mint tudományban leggyakrabban
emlegetett szimbólum-bolygó, a Merkur ideje hoz számunkra értelmes, hasznos idıt gyakorlati világunkba. A
mitológia a szárnyas sarus Hermész isten nevével is illeti azt a félig isten, félig írástudásért felelıs pap
legendás személyt, aki valamely reinkarnációjában az egyiptomi Thot istennek volt megfeleltethetı – a
hermetikus mágia pedig Hermész Triszmegisztosz, a háromszorosan bölcs tudósként ismeri ıt. Az ısz elsı
havának, a szőz jegynek tartalom-azonos bolygója, a Merkur a jelképi rajzában magában hordozza az összes
ezotériával kapcsolatos gondolatiságot. Alul az anyagiságot jelentı kereszt jelzi a TEST-et, a földi burkot,
középen a kör mutatja az isteni teremtést, a SZELLEM-et, és felül a félkör a karmikus utazásaiban örök, bár
tapasztalati úton öregedı LÉLEK. Szeptemberben a világi naptárok szerint is megkezdıdik a „visszatérés” a
régi rendszer szerinti munkaritmushoz, elkezdıdik az iskola, újra él a gazdaság és a politika, szüretkor
rendszerezzük a munkánk gyümölcsét, és új tanulnivalók után nézünk.
Egyik asztrológiai konzultációra érkezı tanácskérım, nevezzük most Aliznak – horoszkópelemzést, karma értelmezést kért.
Boldogan sóhajtott fel, amikor (csak bevezetınek szántam) elmondtam: sorsfeladata a tanulás. Ascendense Szőz, Merkur
bolygója a hivatás házában, mennyire egyértelmően örökös feladata ez… Nehézségei voltak eddig abban, hogy családjával
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megértesse, már több végzettsége is van, mégis állandó ismeretszerzési vágy hajtja. Foglalkoztatják az ezoterikus tanok,
szabadidejében a könyvek a legjobb társasága.
Az úgynevezett merkuri emberek (Szőz jegy dominanciája), vagy akiknél a Szaturnusz szembeötlı jelenléte (Bak analógiák,
vagy a karma-bolygó nyomatékos fényszögei) figyelhetık meg, nem kevésbé a tudásvágyáról híres tanulópáros, az Ikrek-Nyilas
kombinációk valamelyike, és az örökös kíváncsi uránuszi emberek, és a Vízöntık, általában mind-mind sokra viszik a
spirituális mőveltséget.
Nem kell magyarázkodni: magától értetıdik a tudás vágya – minél elıbb kell kezdeni a rendszerezett tanulást. Segíthet, ha
inkább tudatosan keressük a rokon szemlélető karma-társakat.
A Tudás Karmája
www.astrologia.hu
Hírlevél, 2009. Szeptember
2009. szeptemberében a bolygók számos feszültséggel segítik egyéni fejlıdésünket. Mivel augusztus 26-tól
szeptember 18-ig szép Mérleg jegyben jár a Merkur, kapcsolati területen mérettetik meg eddigi
tevékenységeink érdeme: 2009. szeptember 7-tıl 30-ig hátráló (retrográd) mozgással megismételteti
velünk a felkészültségünk alaposságát, számos hátráltatottságot érezhetünk a társasági beszélgetések,
üzleti kommunikáció, párkapcsolati megértés, közlekedés, kereskedelem, tanulmányi és hivatalos
ügyek, technikai eszközök területén. Az értelem bolygója azután visszatér a rendszerezı, alapos Szőz
jegybe, analitikus szemléletre lesz szükség az életben. Alaposan és kétszer mindent ellenırizni kell, megfelelı
idı rátartással ellenırizzük terveinket, a hozzávalókat és más emberek megértését. Igyekezzünk türelmet
tanúsítani, ha valami meghibásodik körülöttünk, és keressük a háttér okokat, miért kell figyelmet irányítani a
javításra vagy egy folyamat újbóli elkezdésére. Nagy zavarok esetén higgadtan kezdjünk mindent a nulláról, és
így hamar megleljük a tévesztést, folytathatjuk utunk.

Nagyon jól elı kell készíteni a hivatali ügyek beterjesztését, és akár magán, akár vállalkozó emberként, az
ellenırzések elébe kell állni. Folyamatosan jelen lesz mindenki életében egy szigorú megmérettetés,
leginkább szeptember 22. körül – hiszen a Merkur és a Szaturnusz együttállása a Szőz jegyben egy
szigorú nyilvántartást igényel. Megfelelı felkészültségünk esetén is összeszedettségre van szükség, ám ha
szeretnénk „bliccelni”, biztos a számonkérés… A világi dolgaink muszáj-érzését rabság-élménnyel
fogadhatjuk, ha nem próbáljuk kívülrıl tekinteni magunkat! A Halak jegybıl az Uránusz felıl függetlenségre
vágyó feszültség árad, míg a Bak jegy elején a Plutó szigorúan fogja kötelékeinket, nem enged a szerzıdéses
járandóságaiból, köt az anyagi világ. Éberségre van szükség, mégis lassuló reflexek hátráltatnak – az
összpontosítást segítı gyakorlatok segíthetnek, kevesebbet, de alaposabban végezzünk el.
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2009. szeptember 17-én pontos az a Nap-Uránusz szembenállás, melynek meglepı hatásait szeptember
3-tól szeptember 23-ig érezhetjük majd. Meglepı lesz, de nem mulatságos: a Szőz Nap ugyanekkor együtt áll
a Szaturnusszal is, és a forradalmi változások igénye jelentkezik életünkben, ám eszközeink a
hagyományos, fegyelmezett életvezetést engedik csak meg. A közigazgatásban, csakúgy, mint egyéni
életünkben, megjelenik egy jelentıs összevisszaság, nevezhetjük akár fejetlenségnek is. Ki szeretnénk
nyilvánítani függetlenségi igényünket, jelentıs vágyunk lenne az eredetiségre, önmagunk szabad felvállalására
– mielıtt felmondanánk szövetségeinket, azért számoljunk el háromig, lelki helyzetben pedig elemezzük
pszichológiai segítséggel helyzetünket. Pofon üthet egy meglepı stílus, a nem megfelelı hangnem, vagy
egyszerően csak elegünk van mindenbıl: egy hiteles tükörkép-módszer, esetleg egy független barát
elbeszélgetése, kívülrıl láttathatja, milyen szerepben vagyunk ténylegesen. Nem biztos, hogy a szakítás a
válasz helyzetünkben: a nézıpontunkat is megváltoztathatjuk, ez tanulható képesség. A Nap-Szaturnusz
együttállás pedig remélhetıleg csak azokat a tisztelhetetlen magas rangú vezetıket szorongatja meg, akiknek
elszámolnivalójukkal idıszerő lesz a nyilvánosság elıtt megjelenni. Hangulati tekintetben, lelkileg készüljünk
fel arra: fel kell vennünk a harcot a pesszimizmussal, az általános nyomottság és a levertség talán valódi
akadályok képében ad okot a félelmekre – a lelkierıt a hosszú távú gondolkozással támogathatjuk meg. A
követendı erények kulcsszavai: türelmesség, következetesség, önfegyelem, takarékosság,
állóképesség, céltudatos és komoly gondolkozás.
Szeptember 12-én egy nagyon jelentıs energia fog a világra is jelentıségteljes változást hozni. A tömegeket,
globális multi világot, karmát, energia ügyeket, anyagi kincseket és misztikumot jelentı Plutó (mitológiai
nevén az alvilág istene, Hádész) mozgásirányt vált, és elıre haladóan meglendíti a tömeges
szervezıdéseket igénylı változásokat. A „változás” nem is elég súlyos szó: adhatnánk a „transzformáció”,
vagy a „metamorfózis” kifejezést a jelenségeknek. Olyan, fıképpen világpolitikai, gazdasági és természeti
átalakulások fognak bekövetkezni, melyeknek eredményeképpen erısödnek a jövedelmi szélsıségek
(szegénység – gazdagság) csakúgy, mint a nemzeti széthúzások és anyaföldünk természeti katasztrófái.
Egyénileg a fı tennivalóink közé tartoznak: energiaháztartásunk, fittségünk karbantartása, anyagi
függetlenségünk lehetıség szerinti bebiztosítása, de legalábbis kerüljük a hitelfelvételt, sorsunkban
keressük a régi karmát jelentı nézıpont mintákat és változtassunk a jó életcélok irányában.
A TUDÁS az élethosszig létezés eszköze
2009. szeptemberében a hivatalos világ és a gazdasági-politikai környezet, intellektuális közeg lesz a
leginkább nyomás alatt. Országunkban csak bizonyos százalékú állampolgár dolgozik aktívan és adózik
rendesen-rendszeresen, a világgazdasági válság viszont mindenkire hatást gyakorol. Változtatást a munkajellegő kérdések igényelnek, ennek háttere pedig a képzettség, alap végzettség és napi szintő
továbbképzések, a használható tudás. A tanulmányokat általában is jelentı Szőz jegy utolsó fokain a
Merkur és a Szaturnusz összefogása a karriertervezésben és az oktatásban fogja éreztetni hatását. Nemcsak
egy régen patinás minısítést kell tudni felmutatni, ha újból elkötelezettséget keres az ember: vajon
aktualizáltuk az évek során a szakmai nyelvismeretünket, a technikai fejlıdés legújabb fejlesztéseit, a
kapcsolati tıkét jelentı tréning körökbıl az ismerısök támogatását? Nap mint nap úgy kell élni: mintha
holnap újra kellene kezdeni önmagunk felépítését. Hozzáállásunkban maradjunk „jótanulók”, keressük
tudásunk frissítésének lehetıségeit.
Emlékezetes tapasztalatot jelentett a korai, gyermekkori tanulás fontosságát illetıen az a tanácskérı vendégem, most Marinak
hívom, aki a beszélgetés elıtt egy bizakodó tervet mondott el. Változtat vállalkozása profil irányán, nem mőködik már
ruhaüzlete, teljes csıd a kilátás. Kitalálta: a kereskedelem helyett gyermekekkel fog foglalkozni és szabadidıs tevékenységeket
szervez. Mivel Mari Bak lévén kitartó munkához szokott, nem volt ellenére a küzdelem soha, tudtam – meglesz a
fegyelmezettsége egy új irány alapozásához is. Azonban eddig csak szóban dolgozott és kedves egyénisége jó kapcsolatokat
hozott, nehéz volt diplomáciai stílusban megértetnem vele: ennyi helyesírási hibával, amennyit alapvetı iskolai hiányai
eredményeztek – a leendı partner szülıkkel nehéz lesz közeli hangot találnia. Megértette feladatát, átképzı kurzusokon,
pályaváltást segítı tanfolyamon vett részt.
A horoszkópunk elárulja, milyen értelmi képességeink vannak a születésbıl kapott karmánk örökségéül. Viszont akár azt is
leellenırizhetjük egy pontos egyéni elemzés segítségével: milyen hátteret kapunk a szükséges mővelıdéshez? A horoszkópunk
életút-elemzése, különösen a származást jelentı IC-MC tengely és a harmadik-kilencedik ház, mint tanulás körülményeit leíró
tartalmak, megmutatják lehetıségeinket. A tanulásra való alkati legjobb módszereket is megtalálhatjuk, keressük ezt a munka
területén, a hatodik házban.
Legjobb tanulási módszer a céltudatos következetesség és a szorgalom. A felépített jó képzettségek rendszere és az intelligencia
általában, mint egy mérnöki és mővészi munka egyben, lehet tervszerő és gyönyörően tökéletes. Szeretnénk látni egy példát?
Nézzük meg az „A kis Andersen” filmet, és hitünk lesz akár a hiányok pótolgatására is.
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A TUDÁS a tükörkép, a véget nem érı megtapasztalás
2009. augusztusában, pontosan 27-én a Vénusz az Oroszlán jegybe lépett, míg egy nappal korábban a
Mars a Rákba. Csakúgy, mint az elsı félévben, most egy tartalom-azonosságban felcserélt közegben halad a
két libidó bolygó, a nıiség planétája uralkodó széket kapott, a férfias erıket pedig az érzelmesség tompítja.
Október közepéig lesz olyan férfi-nı szerepcsere az energiák terén, ami a családi- és párkapcsolati
érzelmeinket a tanulás színterévé változtatja… Sok tekintetben megfigyelhetjük majd, a nı gondolkozik és
irányítani akar, míg a férfi visszahúzódik, esetleg megbántódik, családi teendık után néz inkább, mint a
karrierje érdekelné. Ha nincsenek rendben a szereposztások a kapcsolatainkban, akkor ez idı tájt jelentkeznek
az érzelmi igények a változtatásra. Ha éppen nincs valakinek közvetlen párkapcsolata, akkor a kezdeményezı
lépést is hozhatja a sors. Nagyon ügyeljünk arra, hogy szeptemberben hajlamunk lesz a sérelmek túlzott
tárolására, ha nincs valódi okunk a konfliktus élezésére – például a Hold Boldogság hatásainak
tanulmányozásával foglalkozzunk saját magunkkal, érzelmi, tudatalatti érzékenységünkkel.
Mint Frakk (a macskák réme) és Lukrécia (a furfangos fekete macska) módjára élhetnek együtt akár sokáig, élethosszig
emberek, akiknek horoszkópja alapján tanuló-karmát, párkapcsolati tapasztalatot rendelt az élet. Bár nem ez a fogalom
eredeti értelme, ık házasságnak is hívják. A se vele - se nélküle együttélés, annyira rögzülhet a mindennapjaink gyakorlatában,
hogy észre sem vesszük: megszoktuk a szekírozást, a kapcsolatban megélt magányt. Párkapcsolati horoszkópot kérı vendégem,
akit most Adriennek hívok, végleg megnyugodott, mikor kielemeztük: egyáltalán nem kell szakításon törnie a fejét, elég lenne
egy jó hobbit találni ahhoz, hogy misztikus lelki örömöt is leljen. Ha az egyik ember az anyagiakhoz ért jól a másik pedig
érzelmes, ki is egészíthetik egymást! Azóta, szabadidejében kirándul, és templomi koncertekre jár. Boldog. Szereti emberét, aki
gondoskodik róla.
Az egybevetés horoszkópjai, a szinasztria azt mutatják meg: milyen minıségben találkozik két ember. Utat találhatunk a
másikhoz akkor, ha nem elvárásokkal szembesítjük, hanem megnézzük, valójában milyen? Értékeket fedezhetünk fel, melyek
saját sorsunkat is teljesebbé, gazdagabbá teszik.
Vagy egyeztethetetlen elvekkel találkoztunk? Lépjünk. Kevesebb idıt veszítünk – szép remények várnak még.
A TUDÁS a képesség a változásra
A változó élethelyzetek hoznak legtöbbször elkerülhetetlen idıszerőséget a tanulásra. A megváltozott
életkor és az élethelyzet a sors haladása, az idı múlása: óvodába kerülés, iskolába lépés, életbe kilépés,
házasság, születés, elengedések, és az apróbb mozzanatok, mint kollégiumba költözés vagy házépítés, régen a
katonaság, vagy az idegenben töltött tanulóidı. Mindezek vizsgák, küszöbök, átjárók egy másik, egy
következı tapasztalati szintre.
Nehéz életpróbákat jelöl ki saját horoszkópunkban a karma-bolygónk, a Szaturnusz helyzete. Most ısszel,
pontosan október 30-án a nevelés planétája jegyet vált, a Szaturnusz a Mérleg zodiákusba lép – vajon
saját ábránkhoz képest, milyen tennivalókra vetít változtató energiákat?
A Mérleg jegybe lépı Szaturnusztól általában csak jót várhatnánk, hiszen a választékos intellektus, a
rendkívül jó kapcsolati szövetségek, hosszú távú értékes kapcsolatok idejét hozhatja. A feltételes mód
arra vonatkozik: csak akkor, ha rendelkezünk a valóban hibátlan mőveltséggel és kapcsolati kultúrával!
Mérlegre kerülnek, még a szigorú törvényi szabályozások segítségével is, mi számít mértéknek és mennyire
töltekezett meg valódi tatalommal a külsı. Hozhat két éven keresztüli (munka vagy pár-) kapcsolati
tanulnivalót (egyedüllétet) is ez az idıperiódus.
Két-három év tartamán belül fıként a Mérleg és Skorpió Ascendenső emberek érzik majd a tanulópad szigorúságát. Csilla,
Mérleg Ascendenső kérdezım arról számolt be, hogy jól esik a visszavonultságban tölthetı idı – bár kiváló kapcsolatban él,
nagyon örül párja toleranciájának, sokat meditálhat, és nem kell idejérıl beszámolnia. Az idı szavát mővelıdésre használja,
tanul egy kis kártyavetést „majd ha nyugdíjas lesz” esetre.
Az egyéni horoszkópban nemcsak ezt a legnehezebbnek tartott ház-átvonulást (12.) kell figyelnünk, hanem az esetleges
bolygóra való hatásokat is. Ha Holdat, Napot ér feszültségben a Szaturnusz, elıre készüljünk anyagi megtakarításokkal és
lelkierı tartalékokkal.
Idızítésnek nincs jobb alkalom a tanulásra, mint egy hosszúnak becsült nehéz élethelyzet. A fogvatartott állapotok (lelkileg
csakúgy, mint fizikailag) segítik a mély összpontosítást – és mást sem tudunk csinálni, nincs kísértés, figyelmet elvonó hatások.
A gipsz, a sebkötés, a gyász, a börtön, a gyes, a válás, a munkanélküliség mind tartalmilag azonosak egy dologban:
szükségszerő az én lebontása és újbóli felépítése, önismereti tudományok segítenek ebben. Új típusú intelligenciára lesz szükség,
ha egyszer kiragyog a nap.
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A TUDÁS az út a változáshoz, a lélek gyógyulásához
2009. augusztus 26-tól október 17-ig a személyes küzdıképességünket erısítı Mars víz elemben, a Rák
jegyben halad. Ha egészségünkkel eddig törıdtünk, nem jelenthet gondot, ám ha valamilyen okból gyenge
biztonsági rést hagytunk fizikai alkatunk valamely pontján – ekkor betegség ütheti fel a fejét. Meg kell
erısítenünk immunrendszerünket, legjobb támogatás a rendezett családi élet, legyen alkalmunk vízkúrát
venni, ügyeljünk keringési rendszerünkre, az elfogyasztott táplálékok minıségére és fıként a jó hangulatra.
Erısítı technikákat alkalmazhatunk melegen fogyasztott ételek, sárgás-vöröses fények, gyertyák, aromás
illatok, meleg színő, élénk ruházat viselésével. Lehet, hogy a legjobb lenne minél több otthon töltött idıben,
energiáinkat a saját környezetünk gondozására fordítani. A hangulatunkban sértıdés hajlam, duzzogás,
hisztéria jelentkezhet, melyet visszavonulásban kúrálhatunk – ha pedig mi találkozunk ilyennel, kerüljük az
összeütközést. Bármilyen fizikai problémán támadna, orvosi egyeztetés mellett elsısorban a nyugalom,
pihenés, fitoterápiás szerek és homeopátiás segítségek támogatását válasszuk.
A TUDÁS trendi divat és relaxáló szórakozás…vagy több?
Az ezotéria már mindenhol jelen van, elfogadott életút, hobbi, áthatja a gazdaságot és a
mővészeteket. Mintha mindenki az igazságot keresné, különbözı képzettséggel és céllal, ám a fı
megtudakolnivaló: mivégre élünk? mi az élet értelme?, mi a fı kérdés?

A Neptunusz a Vízöntı jegyben, az Uránusz a Halakban, a teljes világot befolyásolja – elérhetık a technikai
segítı eszközök az eszmék terjedéséhez, és tikkadt szomjúsággal keresik az emberek az igazi értelmet, a
teremtést és az élet célját, a hit forrását magyarázó választ. Talán a Grált soha nem fogja senki megtalálni, de
nem is ez a fontos. A lényeg az ÚTON levés. Menni kell. Keresni kell. Közben?... Mennyi megtapasztalás és
találkozás vár!
Lemérni nem érdemes, mennyi ártalmas hatás is szabadon áradhat a világhálón vagy az olcsó fapados
gépeken. Azért nagy öröm észrevenni, hogy a jórészt kasszasikerekre szakosodott iparágakban is idınként
létrejön egy-egy megrendítı mővészi alkotás, mely segíti az elképzeléseinket a hitrıl, és tanít a példákat
átvenni. Jó nézni egy Apocalypto-t, egy Bábelt, egy Camino-t és vajon, miért nem járunk még többet
könyvtárba? Miért nem beszélgetünk, idızünk egy kicsit más emberekkel, találkozzunk tanulságos
élettörténetekkel – hiszen a személyes céljainkat nem hívhatjuk le egy gépi útvonaltervezıvel!
Saját magunknak, menni kell.
Találkozunk?
Karmaoldási lehetıségeink a tanulással
Kedves Barátom,
ez a levél egy MEGHÍVÓ:
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.
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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?
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
minden olyan kérdésre, amelyre tapasztalataink jogosítanak fel, hogy legkedvesebb foglalkozásunkat, a
gondolkozás mővészetét bemutathassuk.
Találkozzunk szeptember 5-én, addig is, szeretettel minden jót kívánok!
Kedves Barátom,
Remélem, hogy a most küldött elemzés az ıszkezdéshez hasznos gondolatokban segít,
Legyenek szép 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, 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.
Kezdés: 2009. Szeptember 26. szombat 10-18h
Idıpontok: Mindig szombaton, 2009.szept.26.; okt.3.; okt.17.; nov.7.; nov.21.; dec.5.
Tanfolyam Ár:
- Készpénzben helyszínen: 15.000,-Ft alkalmanként (6X)
- „Korán Kelı” kedvezmény: elıre egyben fizetve 50.000,-Ft (Elızetes egyösszegő banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív egészségügyi
dolgozónak, nyugdíjasnak).
- „Régi Karma” kedvezmény: az iskolában már korábban valamilyen tanfolyamot végzett öregdiákoknak, gyakorlóknak, és táborlakóknak. A
kedvezmény lehetıségeirıl, feltételeirıl és mértékérıl személyesen lehet kapcsolatot felvéve érdeklıdni.
Tel: 20/439-1299 vagy info@astrologia.hu
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 Szeptember/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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