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Kedves Barátom,
Javában zajlik az úgy két és fél hónapos nyári szünet. Bár sok ember dolgozóként keresi kenyerét és
ettıl csak kevesebb szabad idı jut a pihenésre és újratöltıdésre, a nyár mégis – hiszen mindenhol
csökkenti a hatékonyságot a szabadságolások rendszere – alkalom arra, hogy egy kicsit „feltöltsük
az elemeinket”.
Júniusi levelemben most egy hasznos, értelmesen eltöltött, felfrissítı nyár lehetıségeirıl küldök
elırejelzést a csillagok világából levelemben, az ASTROLOGIA Elektronikus Magazinban
(ASTROLOGIA E-Zine, copyright: Imolai Judit). Arra is szeretnék tisztelettel tenni néhány
javaslatot, hogy a társadalmi jelenségek megértésén túl, személyes sorsunkban milyen utakat
nyissunk meg a karma-oldásra, sors-jobbításra a tanulás, önképzés, személyes mővelıdés
segítségével, hogyan lehet lelkünket és testünket megfrissíteni.

Nyári napok, megpihenı gondolatok
Sokszor a meteorológiai illetve naptári napok alapján számolunk, de tudnunk kell, hogy a legigazibb
nyári nap június 21-e. E napon a leghosszabb a Nap útja az égen, amikor merılegesen, a
legmagasabb pontról sugárzik éltetı fénye földünkre - ez tehát az év leghosszabb fénytartama,
eszerint nem is a nyár kezdetét jelzi, hanem ez a nyár „tetızése”. Élvezhetjük még egy ideig a
kellemes napokat, éljünk az isteni energiákkal!
Az Ikrek és a Rák zodiákus jegyeken kívül majd még az Oroszlán hava hoz néhány szikrázó nyári napot:
sajnos azonban nem csak a ragyogással kell számolnunk… 2009. nyarán több, egymással ellentétes bolygó-erı
ad feladatot az értelmes embereknek Egyrészt kiváló lehetıségek lesznek az intellektuális munkára,
másrészt nem lehet figyelmen kívül hagynunk a zavaros külsı erık kártékony befolyását sorsunkra.
Mint a természet végletessége, úgy alakulhat személyes életünk is, de összpontosítsunk a fényre! Bár egy
könnyő ruhában szaladunk a zápor elıl, elázunk és didergünk, gyorsan száradó ruhát szedünk,
virágcserepeket mentünk a villámok elıl – nyári emlékeinkbıl télre mégis megmarad a túlérett gyümölcsök
darázscsalogató illata, az égen vörösen hanyatló aranydarab Nap, nyáréjszakák jeges édességei, szandálban a
homokszemek, pirult bır és pihentetı végtelen olvasás, nyaralás.
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A tudatos életmód értelmes nyarát töltjük
www.astrologia.hu
2009. Júniusi Hírlevél
2009. júniusában az alábbi fontos dátumok segítségével tervezhetjük a tudatos lehetıségeinket sorsunk okos
tervezése érdekében.

Kiváló szellemi pártfogolást nyújt számunkra a 2009. június 15-tıl Ikrek jegybe lépett Merkur, ahol az
értelmesség bolygója, az isteni közvetítı, okos Hermész intelligenciája július elsı hetéig jár majd – ekkorra
érdemes idızíteni azokat a feladatainkat, melyekhez értelmi kezdeményezés, tanulás, kapcsolati
együttmőködés, józanész kell. Az elménket segítı égitest gyorsan jár (mint a gondolat), ne vesztegessük tehát
az idıt: ha adódik tárgyalnivalónk, tanulási célunk, vagy bármilyen emberi megbeszélnivalónk – intézzük el
azt ebben az idıperiódusban. Legközelebb hasonlóan jó pár napunk 2009. augusztus 3-tól 25-ig lesz,
amikor a Merkur másik uralmi jegyében, a Szőz zodiákusban nyújt alapos, megfontolt, elemzésekre és jó
szakmai munkák végzésére alkalmas idıt – akár elıre is dolgozhatunk az ıszkezdésre! Július 4-tıl 17-ig Rák
Merkuri segítséggel családi tennivalókkal kapcsolatos témákban lehet kibeszélnünk lelkünket nyomó
gondolatainkat, de akár egy jó értelemben vett céltalan semmittevés, szabadságolás, lazítás is idıt kaphat
ekkor életünkben. Július 18-tıl augusztus 3-ig az Oroszlán Merkurnál önmagunkkal kapcsolatos terveinket
fogalmazhatjuk meg, ha az önismereti alapjainkkal tisztában vagyunk – ha nem, ideje a Symbolon kártyához
fordulni!, mert a kimondott céljaink valóra válhatnak.
Az intellektuális, logikus munka értelme elıre látva abban rejlik, hogy alaposan felkészüljünk a nagyobb
megpróbáltatásokat jelentı idıkre, amikor nem lesz annyi tartalékunk a gondolkozásra vagy a
javítgatásokra. A Merkur, mint hermészi planéta nemcsak az értelmiségi munkát végzı emberek vezérlı
csillaga, hanem a mindennapok egyszerő ügyeiben is, mint kapcsolati megértés vagy közlekedés, hatással bír a
kommunikációra és mozgással kapcsolatos ügyekre. 2009-ben már két megpróbáltatáson túl vagyunk: 2009.
január 11-tıl február 1-ig a Merkur a Vízöntıbıl hátrált a Bakba, és a társadalmi változások, eszmei,
gondolkozási és világszemléleti változások kezdıdtek el. 2009. május 7-tıl május 30-ig a Merkur az Ikrekbıl a
Bikába tolatott vissza, mielıtt ismét rendesen mőködhettek a dolgok: ekkor fény derült sok hozzánemértésre, társadalmi szinten inkompetenciára, magán ügyekben a felejtés, lelassulás, mőszaki eszközök
hibája, kapcsolati meg-nemértés, továbbképzési szükségszerőség lett indokolt. Amikor majd 2009. ısszel,
szeptember 7-tıl 29-ig a Merkur a Mérleg jegyben hátrál, az derülhet ki, mennyire vagyunk felkészülve a
megoldandó élethelyzeteire, és ennek tükre kapcsolati érintkezéseinkben látszódik – fıképpen
párkapcsolat, közeli emberi kapcsolatok és munkakapcsolatok, tanulmányi valamint a jogi ügyek, hivatalos
témák érintettségében. Fogadjuk meg a szólás igazságát: „Soha ne halaszd holnapra, amit ma is elkerülhetsz!”
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A csillagok következetes szabályok alapján mőködnek – csak az emberen múlik, felkészül-e a nagy
kérdésekre. Valahogy úgy képzeljük el ennek a könnyőségét, mint például ha hosszú útra indulunk, nyilván
tele tankkal és hibátlan mőszaki állapotban kezdjük a vezetést – ennyire kézenfekvıen kell elıre eltervezni,
milyen feladatokkal lephet meg az ısz: erre kell összeszedni minden tudnivalót, papírt, szellemi és lelki
„bekészítést”.
Az elıre készülést asztrológiai technikájában elemzéssel úgy végezhetjük, ha a nevezett átmenı hatásokat
hozzávetítjük saját horoszkópunkhoz, és az életterületek érintettsége kimutatja a helyszínt, hol és hogyan kell
dolgoznunk. Ha tudjuk a saját életprogramunkat a születési horoszkóp alapján, majd nézünk egy éves
horoszkópot és hozzávesszük a kritikus idıpontokat, akkor lehet, hogy sok dolgot írunk az elintézendık
listájára, de legalább meglepetésekben nem lesz részünk, az értelmes embernek ez a lélek nyugalmát is hozza.
Hitünk és belsı erıink
A csillagok érdekes jelenséget hoztak létre június 15-én, amikor alkalmat adtak az elménk célszerő
használatára: ugyanezen a napon, amikor nagyon jóra fordult az Ikrekbe lépı Merkur helyzete, a Vízöntı
Jupiter hátráló mozgásba fogott… Alkalmat kaptunk arra, hogy tanulóvá váljunk az élet iskolájában.
Az értelmes ember most elégedetlen helyzetével és önmagával, ezért tanulásba fog. Intelligencia ügyekben a
Jupiter a Sors, jószerencse, bıség bolygója, az isteni adományok, jóakarat segítıje, saját személyiségünkben a
szintézis és morál lehetıségét jelenti. Egyéni horoszkópunkban a Jupiter helyzete mutatja meg a szeretettel,
önértékelésünkkel kapcsolatos karmikus hátterünket, hogyan kaptunk odahaza elfogadást, megértést, hogyan
állunk az önértékeléssel életünkben, van-e természetes jó viszonyunk magunk elfogadásával kapcsolatban.
Mivel Magyarországot a Nyilas jegyének tartalmi jelentéseihez sorolja az asztrológia, ez a jelenség nyilván
hazánkra is nagy hatást fog gyakorolni. E hatások összessége elmarad a reményektıl: nem elég, hogy a
jóérzések, elfogadó hozzáállás társadalmilag is hátráltatást kap az égi környezettıl, de saját lelkünkben is
békétlenség kavarog. A retrográd Jupiter ezen jellegő mozgása jó fél évig tart, tehát 2009. október
közepéig kell számításba vennünk és különbözı módon kezelnünk a belsı megelégedettségünk hiányát.
A Jupiter a világszemléletet, egészséges bizalmat, hitet is jelenti az ember személyiségében, a retrográd
mozgás tartama alatt pszichológiailag a hit hiánya egy folytonos megerısítési vágyat hoz, szükség van a
külvilágból és az értelemtıl kapott megerısítésekre. Egy régi mondás szerint „Nem az a szegény, akinek kevés a
vagyona, hanem az, aki többet kíván.” Nagyon gyakori jelenség lesz sajnos, hogy az emberek többsége belsı
szegénység-érzés miatt a túlfogyasztástól vár örömöt (indokolatlan mennyiségő élelem fogyasztása, nagy
testi gyarapodást okozó, hizlaló ennivalók kívánása, sok vásárlás, hitelfelvétel) – ahelyett, hogy a kézenfekvı
lelki-szellemi eszközhöz nyúlnának: önismereti és helyzetelemzési gyakorlatokkal lehet a legjobbat kihozni
ebbıl az idıbıl! Várt nagyságú jövedelmeink elmaradhatnak ugyan, de minden jóra fordul, ha a megfelelı
önmegtartóztatást és jellembeli fejlıdést egyszerre sikerülne megtanulnunk, hogy jól vizsgázzunk.
Egészségünk érdekében akkor tehetünk jót magunkért, ha a általános tisztító kúrát tartunk és a májat
védjük, tartsuk magunkat távol a haszontalan-tehetetlen mérgelıdéstıl és haragtól, tiltott listára tesszük fıleg
az adalékokkal teli készételeket, zsírban és panírban sült húsokat, élesztıvel készült tésztákat, lángost, pizzát,
kerüljük még az erjedésre hajlamos egészségesnek hitt ennivalók kombinációját is (mint a gyümölcs
tejtermékkel), cukrot és alkoholt. Nem tesz jót a „forró” csoportosítású erıs, tüzes ételek élvezete,
helyettesítsük a chilit, paprikát, hagymát aromás, de szelíd zöld ízesítıkkel. A grillezett könnyő fehér húsok,
nyers vagy párolt zöldségek, a lédús nyári gyümölcsök, dinnye, barack, cseresznye és meggy, gyümölcsként
készített zöldségek, mint a nyers citromos sárgarépa saláta, sok uborka, tökfélék, gabona magvak, sok-sok
tiszta víz vagy hőtött gyógyteák, menta, citromfő, citromos csalántea jót tesz, segítik belsı regenerálódó
képességünk megfrissülését. Ne kezdjünk méregtelenítésre kampányszerő koplalásba, mert ez több káros
hatást hoz, mint jót, azonban ha elızetesen tanulmányozzuk a tisztítókúrák természetét, vagy ha szakmai
segítség mellett végezzük, akkor egy kiadós léböjt kúrát (sok folyadékkal, gyümölccsel) 2009. július 9-tıl
21-ig, vagy augusztus 8-tól 18-ig, fogyó holdra idızíthetünk. Ha egészségünkben konkrét gondok
mutatkoznak, feltétlenül konzultáljunk szakértı orvossal, de ha csak szokatlan-kellemetlen lomhaság és
püffedtség, kis súlytöbblet, bırpanasz vagy egyéb közérzeti probléma zavar, a Hold-naptár tudatos
használatával (programozottan megválasztjuk a tennivalók és fogyasztanivalók legjobb idıpontját),
életformánkká válhat a harmonikus jól-lét. A retrográd Vízöntı Jupiter legfontosabb tennivalójaként
megismételnivaló feladatunk minden nap a legértékesebb táplálékunkról való gondoskodás: a szellemi
táplálék, frissítı gondolatok, pszichés mérgek felszámolása, lélekerısítı gondolatok olvasgatása és
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tanulmányozása hozhatja a tökéletes testi eredményt is. A Jupiter jó értelmő tartalmi erısítését
szervezhetjük meg, ha a nyáron akár kevés pénzbıl, zarándoklatnak felfogva, jó energiájú természeti
helyeket keresünk fel, az ismert szent helyektıl pedig akár a legendák tanulságait is ajándékba kaphatjuk.
Amennyiben saját nehéz helyzeteink áldásos módon nincsenek, akkor jótékony cselekedetekkel, mások
segítésével tömeg-karma oldó szerepet vállalhatunk a világban, kezdjük a legegyszerőbb módokon, közvetlen
környezetünkben.
A jelen kor társadalmi bonyodalmai elkerülhetetlenül hatást gyakorolnak magánéleti, saját lelki és családi
élményeinkre. A Jupiter hátráltatottsága, és általában az aktuális hiteltelenség, reményvesztettség elsısorban a
családi struktúrára ró romboló nagy csapást: gondok vannak nemcsak az ország demográfiai mutatóival,
csökkenı gyermekszületési számmal, romló idıskori életfeltételekkel, hanem az aktív feladatokban is a hit,
jövıbe vetett bizalom, tisztelet hiánya rontja a hangulatot. Nem lehet egyszerően feldolgozni lelkileg azt, hogy
bár a legtöbb ember tisztességesen végzi napi munkáját, a jövı kilátásai teljesen kiszámíthatatlanok, nem lehet
tervezni, nincsen hosszú távlat az emberek szeme elıtt. Hasznos tanácsot most – mivel a világpolitikát egy
emberként megváltoztatni nem tudjuk – annyit lehet betartani, hogy legalább szőkebb környezetünkben,
tehát családban és emberi kapcsolatainkban, legyen példaértékő a személyes életvezetésünk, legyen
vezetı erejő az emberi tartásunk, méltóságunk. Gyermekek nevelésében fontos, hogy tudjuk: mindent
érzékelnek a környezeti hatásokból, tehát a saját nyelvükön beszélni kell velük is a jelenségekrıl. Ha csak
mogorván dolgozunk, „tesszük a dolgunk” és a boldogtalanság sugárzik: felteszik maguknak, hogy nem
fognak erılködni az életben, ha csak ezt érhetik el…akár a családi munkamegosztást is szabotálhatják.
Legyen mindennapjainkban meghittség, együtt töltött idı, jó példák, mert az anyagiak biztosításától
fontosabb a szeretetben adható életre szóló gondoskodás.
2009. október 30-án lép az életmódra, egészségügyre is szigorúan ható Szőz Szaturnusz a Mérleg jegybe, és
szeptemberben még kínos késıbbi következményekkel búcsúzik a társadalmi szférától: megszigorodott
adminisztráció, drága egészségfenntartó termékek és szolgáltatások, leszegényített, szinte mőködésképtelen
egészségügyi ellátórendszer várja azt, aki önmaga legnagyobb kincsére nem ügyel. Fordítsunk tehát
elırelátóan napi gondot testi és lelki „egész”-ségünkre, a tanulás és a test karbantartása a legjobb
program, a leghálásabb befektetés.
Mivel a Mars, erıinket adó bolygónk július közepéig a Bika jegyben cammog, csak lassúsággal és lomha
ügymenetek közepette intézhetjük ügyes-bajos dolgainkat. Idınként lustaság gyanújába is keveredhetünk,
vagy másra fogva, komótosan teszünk-veszünk. Legfontosabb tennivalónk egészségünk érdekében megfogni
a kalóriákat, és ha nehéz is sportolásra szánni magunkat, legalábbis a nehéz, májat próbára tevı ételeket
váltsuk ki könnyedebb étkekkel. Ez a Bika Mars állás kedvez viszont ezalatt, tehát 2009. június 1-tıl július 13ig a személyes pénzügyi megfontolásainknak, átgondolt pénzügyi tervezésekre, takarékoskodásra és
hosszú távú felhalmozásra, biztonsági tartalékok beiktatására tegyünk lépéseket, nem feledve, hogy a 2010-es
év nehezebb lesz az ideinél is! Majd július 13-tól augusztus 25-ig mozoghatunk eleget, ha kedvünk támad egy
kicsit fogyni vagy egyszerően a kirándulások örömét élvezni – az Ikrek Mars mozgékony, kapcsolati
programokat és fizikai mozgékonyságot támogató erıi segítenek, új ismeretségekre is lendít a könnyő energia.
Mivel július 6-tól augusztus 2-ig az örömök és kapcsolatok bolygója, a Vénusz is az Ikrek jegyben jár majd,
egyenesen kínálja magát a kapcsolatokon keresztül szerezhetı boldogságok világa – bármi panaszunk van e
téren, tanulni érdemes érte. Legjobb hét az értelmünk megcsillantására a július utolsó hete – összpontosított
és egyben könnyed kommunikációs lehetıségeket ígér, és vidám, könnyő nyaralásra is fordíthatjuk az idıt.
Most nem hull nekünk mannaesı a társadalmi aranyszaruból…
Érdemes felfigyelnünk a június 21-i Napforduló ábrájában (negyedévre elıre érvényes a hatása) arra, hogy a
Nap-Plutó szembenállás, valamint a Nap-Uránusz negyedfény igen erıteljes hatalmi megmozdulásokat
hozhat. Örkény abszurdját idézhetném: „A zászlót etetni, piszkálni, ingerelni szigorúan tilos!” - lázadások,
szervezeti ellentétek, társadalmi összecsapások várhatók vélt vagy valós érdekkülönbségek mentén, vagy csak
egyszerően a megmozdulás kedvéért… Nem csak a politikai élet kavargásában érezhetjük ezt, hanem
egészségügyi területen is, személyes közérzetünkben, a kavargó energiahullámok befolyása alá
kerülhetünk.
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Nagyon jól kell gazdálkodnunk erıinkkel, ehhez érdemes rendszeres testmozgással tréningeznünk és
megfelelı, értékes tápanyagokban gazdag ennivalókat fogyasszunk. Leginkább a mély ösztönéletet, valamint
az immunrendszert, hormonokat és belsı békénket kell folyamatosan egyensúlyban tartani, és tartsuk
magunkat távol tömegektıl, hatalmi harcoktól, vagyoni osztozástól és manipulatív testi beavatkozásoktól,
gyógyszeripari termékektıl. A legnagyobb befolyásoló erıket a pénz jelenti, ide értve a vagyoni háttereket,
ingatlanokat és bankokat, valamint energiahordozókat – szélesednek az ellentétek, a döntı szavazatot a
nagyobb erıvel bírók tehetik, látjuk a szemet zavaróan pazarló luxust és az éhbérért dolgozó hitelekben
eladósodottak ellentétét.
A Jupiter és a Neptunusz együttállása a Vízöntı jegyben sajnálatosan rossz hatást hoz társadalmi szinten
életünkbe: befolyásolt, háttérsugallatoktól irányított erık formálják az országban a törvényhozással és
adminisztratív irányítással kapcsolatos kereteket. „Nem mindenki muzsikus, aki hegedővel mászkál.” - mondta
Verdi, és a nagy mővész igazságát látjuk a szakértık munkájában, a jogalkotók szakmai gyakorló embereket
akár meg sem kérdeznek a változtatni valókról… Nem csak az a gond, hogy a leszakadó rétegeket nem
támogatja a rendszer, hanem egyfajta átláthatatlanság is homályosítja az új intézkedéseket, egyrészt nem
érdek az egyszerőség, másrészt a hamar munka sem hoz jó, átgondolt eredményt. A Jupiteri foglalkozással
dolgozók életében, tehát a tisztviselık, a jogvégzettek, a tanárok, az egészségügyi dolgozók és a karitatív
szervezetek sorsában átláthatatlan változtatások lesznek, melyeknek következménye: sok papírmunka,
rengeteg jogi tévesztési lehetıség, szőkülı tisztánlátás, reménytelenség, forrástalanság. Azonban
nem reménytelen a formaságok teljesítése, senkit nem mentsenek fel a csillagok a morál, az etika szem elıtt
tartásától! Gondolatainkban forduljunk a régi elmélethez, ahol Arisztotelésznél, Pitagorasz és Platón
mőveiben is megjelent: nemcsak az írott szövegeket kell követni, de etikusnak lenni annyit jelent, hogy az
ember jellemében van valami maradandó törekvés a JÓ-ra, az isteni tökéletesség elérésének vágyában minden
napra találhatunk magunknak munkát. A hosszú távú hatása az lehet a szigorodó elıírásoknak, hogy
tisztulnak a minıségi teljesítmények, ez egy jó távlati célként erıt adhat napi törekvéseinkhez.
Különös nehézséget jelentenek értelmezésben az asztrológiai számíthatóság határán a Napfogyatkozás (július
22.) és a Holdfogyatkozás (augusztus 6.) idıpontjai, hiszen az idıpontok biztosan kalkulálhatók, de az égi
jelenség okkult természetét tekintve, a hatásuk nem. Az Oroszlán-Vízöntı pólus jelentését tekintetbe véve, az
ország vezetıvel – emiatt az irányítással - kapcsolatos fontos változásokat várjuk, melyek
egyértelmően az emberek lázadásának hangulati nyomása alatt fognak bekövetkezni. Sajnos bármilyen
erıteljes változás következik be, sokáig csak a rendszertelenség és a kiürült tartalékok fogják uralni az
idıt.

Fı egyéni munkaterületünk tehát, ahogyan a Napforduló ábrájában a Nap-Uránusz negyedfény elıre
vetítette, a helyzetünk újraértelmezése, újabb képességvizsgálatok, önismereti gyakorlatok – mihez
lehetne fogni, mivel kell szembesülni, hogyan kell azonnal változni. Életünknek praktikus területein segíthet
az újrakezdés, eredeti ötletek felvállalása, független gondolatok kezdeményezése, kreatív
ötletbörzék. Lelkiségünket legáldásosabban a pszichológiai alapú foglalkozások gondozhatják, melyek
segítenek az átváltozás folyamataiban, a megértésben és a lelki elfogadásban.
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Az okkult napok, fogyatkozási dátumok kiválóan alkalmasak személyes elırejelzés készítésére! Az elıre
számolást asztrológiai technikájában elemzéssel úgy végezhetjük, ha a jeles napok, július 22. és augusztus 5.
átmenı bolygó hatásokat (tranzitokat) hozzávetítjük saját horoszkópunkhoz, az életterületek (asztrológiai
házak) érintettsége kimutatja a helyszínt, hol és hogyan változhat meg gyökeresen sorsvonalunk. Ismerjük
meg a saját életprogramunkat a születési horoszkóp alapján, majd tekintsük meg az idei éves horoszkópot és a
fogyatkozásokat - sok tájékoztatást kapunk, hogy ne sötétben tapogatózzunk az élet térképén. Az okkult
napok alkalmával még úgy is foglalkozhatunk személyes jövınk megjóslásával, hogy naptárunkba elıre
beírjuk a napokat (plusz-mínusz három nap), ebben az idıben csak nyitottak próbálunk lenni, és figyelünk.
Minden szokatlan történés, környezeti információ jelentéssel bírhat, érkezhet jelképi tájékoztatás, mire
kell felfigyelnünk sorsunkban. A történéseket egyszerően jegyezzük fel, lehetıleg pontos idıponttal együtt –
kis idı elteltével élvezetes elemzési anyaggá válhat személyes fejlıdésünk segítésére, tanuláshoz, megértéshez,
továbblépéshez.
Legértelmesebb tennivalónk tehát az önmővelés, továbbképzés, szellemi gyarapodás
Ha bármilyen területen választott tanulásra adnánk a fejünket, akkor ebben a megfelelı hozzáállás fontos
szerepére szeretném tisztelettel felhívni a figyelmet. Tevékenyen és elızékenyen kell keresni a jóérzéseket,
lehetıleg minél nagyobb befogadó készséggel – „Nem boldog, aki nem akar boldog lenni.” – mondta Joubert. A
tanulás egy spirituális folyamat a szellemi kultúra magasabb szintjének elérésére, ahol az ember nem kérdez,
hanem bizonyos optimista hittel elfogadja a hallottakat, tiszteltadással a tapasztaltabb, idısebb, bölcsebb felé.
A tanítások önfeláldozó és kérdés nélküli követése hozhatja azt a jó eredményt, ahol kérdésekkel nem vész el
idı, hanem elıször tanul az egyszerő ember, majd megérti a célját a szolgálatoknak, ha (akár évek elteltével)
felér az elme a tartalomhoz, és majd még több tanulási lehetıséget engedélyez a sors.
Habár ez a jelenség oly szépen mesélhetı el a Symbolon kártya Mester és Tanítvány képe alapján, avagy
esetleg Kedves Olvasóm már látott is egy bármilyen kategóriájú küzdısport filmet (forgatókönyv minta: fiatal
gyerek elveszti szeretteit, megfogadja bosszút áll, beáll a mesterhez tanítványnak, takarítania kell, lázad, majd a
személyes példák láttán felébred benne a tisztelet, elfogadás, önuralom, hit – így végül gyız élete nagy
mérkızésén) – mégis nehéz ezt a tiszteletet érezni, ha a társadalom vezetıi között nyilvánvalóan vannak
morálisan esett emberek…
Mivel „A példa tízszer annyit ér mint az elıírás” (Fox), olyan környezeteket kell keresnünk, ahol jól esik jónak
lenni! Lelkünknek azt kell keresni: ahogyan a régi korok receptjei újra és újra beválnak. Amikor összeomlik a
kollektív bizalom, mindig a régi, sokat próbált és kétségkívül bizonyított tradíciók felé fordul az emberek hite:
miért is ne foglalkozzon az ember akár hobbi szinten a hermetikus tudományokkal, asztrológiával, kártyákkal?
Több ezer éve igaz, ha mőködött mindig is, hiszen a csillagok nem hazudnak – megnyugvást, biztatást kap itt
a lélek. Tanuljunk, ki-ki egyebet is, mint a csillagvilág jelenségei, nyelveket, programokat, kézmővességet, új
szakmát – az önképzés hozza a megnyugtató esélyeket. Válasszunk olyan irányokat és olyan környezeteket,
amelyekben esetleg nem vagyunk még szakértık, de a témát képviselı emberek hiteléhez nem férhet kétség.
„Nagy dolog a nagyság, de még nagyobb az emberség. (Rogers) – hitet keresni, hitelt érdemlı személyiségeknél lehet.
Új munka, új kapcsolat, új város vagy új tanulmány: legyen vezetınk a magunkban érzett, bizonyosságként
megélt remény – ha a tapasztaltabbat kérdések nélkül is követnénk, a változtató tanulás akkor lesz igazán jó
erény.
Karmaoldási lehetıségeink a tanulással
Kedves Barátom, azzal búcsúzom most nyárra: felhıtlen örömöket és belsı gazdagodást, pihentetı szép idıt
kívánok. İszig van még idı tőnıdni az újabb szorgalmat próbáló tanulnivalókon – addig is elızetest kínálok
abból, hogyan kezdjük majd mi a szeptembert.
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.
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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
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 segítik majd abban,
hogy kellemesen teljen a nyár, és talán az ıszre is sikerüljön megfelelıen feltöltıdni!
Kívánom, hogy érjék örömök minden nap és legyenek boldog nyári idıtöltései,
Szeretettel, Imolai Judit Asztrológus
Az "ASTROLOGIA E-Zine – Copyright: Imolai Judit"
asztrológus által készített, az idıszerőségekre vonatkozó általános elemzés, egy elgondolkodtató ezoterikus horoszkóp.
A levelek soha nem tartalmaznak programozott megoldások által generált automatikus általánosításokat,
sem jelenségekre, sem az Ön személyére vonatkozóan.
Ha szeretne hiteles elemzést saját részére konkrétan és személyre szólóan,
ez mindig csak emberi elemzı munkával készíthetı ennek kéréséhez egyénileg személyes elemzést kérhet: - info@astrologia.hu
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ASTROLOGIA NOSTRA
Imolai Judit Magánintézete – Állami regisztrációs szám: 00087-2009
Tanfolyam, iskola ajánlatunk, Programok - 2009. Nyár:
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.
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. Július 18. 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. Július 10. illetve a férıhelyek erejéig. Bejelentkezés: info@astrologia.hu
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. – Bejelentkezés: info@astrologia.hu
Helyszín: Cserepesház Zuglói Mővelıdési Ház, 1144 Budapest, Vezér utca 28/b.
HOLD-Asztrológia: Boldogság-tanfolyam pszicho-asztrológiai alapon csak Hölgyeknek
Hat napos ezoterikus tanfolyam asztrológiával, személyes példák alapján, elızetes asztrológiai képzettség nem feltétel.
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
Ár: Készpénzben helyszínen 15.000,-Ft alkalmanként (6X) Ár Kedvezménnyel: elıre egyben fizetve 50.000,-Ft (Elızetes banki befizetéssel; aktív
pedagógusnak, aktív egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak).
Jelentkezési határidı: 2009. Szeptember 5. illetve a férıhelyek erejéig. Bejelentkezés: info@astrologia.hu

TAROT AKADÉMIA
2009. szeptembertıl induló egyéves (tíz vasárnap egész nap) önismereti program
Jósmővészeti gyakorlati csoportfoglalkozás.
Bevezetés a Hermetika, a Tarot kártya filozófiájába, a vetés-olvasás jósmővészete.
Téma: A Királyi Út filozófiája, a Tarot Nagy és Arkánumai,
asztrológiai szimbólumok, vetés és olvasás, tanácsadói gyakorlat.
Ár: Készpénzben helyszínen elsı nap: 80.000,-Ft Ár Kedvezménnyel: 65.000,-Ft (Elızetes banki befizetéssel; aktív pedagógusnak, aktív
egészségügyi dolgozónak, nyugdíjasnak). Kezdés: 2009. szeptemberben elızetes beiratkozással.
Jelentkezési határidı: a férıhelyek erejéig. Bejelentkezés: info@astrologia.hu
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
* * * * * * * * * * * *

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.

* * * * * * * * * * * *
8

